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भाग – १
आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिका
नेपािको संत्रबिानको िारा २२६(१) वमोन्जमको आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिकाको गाउँ सभािे बनाएको
ति िेखिए बमोन्जमको ऐन सववसािारणको जानकारीको िागग प्रकाशन गररएको छ l

सम्वत ् २०७४ को ऐन नं ४

धयाययक सलमयत (कायवववगि सम्बन्धि) ऐन, २०७४
सभाबाट स्वीकृत लमयत २०७४/१२/०४

प्रस्तावनााः
न्याययक सयियिले प्रचयलि काननू बिोयिि उिरु ीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनपु ने कायायवयि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा
एवं पारर्यशािा कायि गरी काननू को शासन िथा न्याय प्रयिको िनयवश्वास कायि राखीरहनको लायग प्रचलनिा रहेको संघीय काननू िा
भए र्ेयख बाहेक थप काननू ी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोयिि आठराई
यिबेणी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द १

प्रारम्भिक
१. सम्ं िप्त नाम र प्रारभिाः
(१) यस ऐनको नाि “आठराई यिबेणी गाउँपायलका न्याययक सयियि (कायायवयि सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िरू
ु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररिाषााः
यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा;
(क) “उिरु ी” भन्नाले सयियि सिक्ष परे को उिरु ीबाट शरुु भएको प्रचयलि काननू बिोयिि सयियिले
कारवाही र यकनारा गने उिरु ी सम्झनपु छा ।
(ख) “खाम्ने” भन्नाले िोयकएको सम्पयिको िलू यांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनु पर्ाछ ।
(ग) “चलन चलाईयर्ने” भन्नाले यनणाय पश्चाि हक अयिकार प्राप्त भएको व्ययिलाई कुनै वस्िु
वा सम्पयि भोग गना यर्ने कायालाई सम्झनपु र्ाछ ।
(घ) “ििानि” भन्नाले कुनै व्ययि वा सम्पयिलाई न्याययक सयियिले चाहेको वखििा उपयस्थि वा हायिर
गराउन यलएको यिम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनपु र्ाछ ।
(ङ) “िािेली” भन्नाले न्याययक सयियिको क्षेिायिकार यभिका यववार्हरुिा सम्वयन्िि पक्षलाई
वझु ाईने म्यार्, सचु ना, आर्ेश, पिू ी वा िानकारी पि ररिपवू ाक वझु ाउने कायालाई सम्झनपु छा ।
(च) “िायर्ाि” भन्नाले सम्पयिको यववरण वा गन्िी गरे को सख्ं या ियनने व्यहोरा वा सम्पयिको फाँटवारी
वा लगिलाई सम्झनपु र्ाछ ।
(छ) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोयिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको यनयििा िोयकए बिोयिि
सम्झनपु छा ।
(ज) “र्रपीठ” भन्नाले न्याययक सयियि सिक्ष पेश हुन आएका कुनै कागिपिको सम्बन्ििा ररि नपगु े
वा काननू ले र्िाा नहुने वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछायि परि सोको कारण र अवस्था िनाइ
अयिकारप्राप्त अयिकारीले लेयखयर्ने यनर्ेशन वा व्यहोरालाई सम्झनपु र्ाछ ।

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)

(थ)
(द)

(ध)

(न)
(प)
(फ)
(ब)
(ि)
(म)

“नािेसी” भन्नाले कुनै व्ययिको नाि, थर र विन सिेिको यवस्िृि यववरण खल
ु ाइएको व्यहोरालाई
सम्झनपु र्ाछ ।
“नायलश” भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोयिि यर्एको उिरु ी, यनवेर्न वा यफरार्
सम्झनपु छा ।
“यनणाय यकिाब” भन्नाले सयियिले उिरु ीिा गरे को यनणायको अयभलेख राख्नको लायग खिा गरे को
उिरु ीिा यनणाय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारणको संयक्षप्त उललेख भएको यकिाब
सम्झनपु छा ।
“पन्चकृ यि िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पयिको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन िलू यांकन
गरी यवक्री यविरण हुनसक्ने उयचि ठहराएर यनयश्चि गरे को िलु यलाई सम्झनपु र्ाछ ।
“पेशी” भन्नाले न्याययक सयियि सिक्ष यनणायाथा पेश हुने यववार्हरुिा पक्षहरुलाई
उपयस्थि गराइ सनु वु ाइ गने कािलाई सम्झनपु र्ाछ ।
“प्रयिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिरु ी र्िाा गर्ाछ सो व्ययि वा संस्था सम्झनपु छा ।
“वकपि” भन्नाले यववार् सम्बन्ििा िानकार भई साक्षीको रुपिा व्यि गरे का कुरा
लेयखने वा लेयखएको कागिलाई सम्झनपु छा ।
“बन्र् ईिलास” भन्नाले न्याययक सयियि अन्िगाि यनरुपण हुने यववार्हरु िध्ये गोप्य
प्रकुयिको
यववार् भएको र सम्वद्ध पक्षहरुयवच गोपयनयिा कायि गना आवश्यक र्ेयखएिा सम्वद्ध पक्षहरु िाि
सहभागी हुनगे री प्रवन्ि गरीएको सनु वु ाई कक्षलाई सम्झनपु छा ।
“बार्ी” भन्नाले कसै उपर सयियि सिक्ष उिरु ी र्िाा गने व्ययि वा संस्था सम्झनपु छा ।
“िलू िवी” भन्नाले न्याययक सयियि अन्िगाि यवचारािीन िद्ध
ु ा अन्य अि्िा अर्ालििा सिेि
यवचारायिन भईरहेको अवस्थािा न्याययक सयियिले यनणाय गर्ाा अन्य यवचारायिन िद्ध
ु ािा प्रभायवि
हुने र्ेयखएिा प्रभाव पाने िद्ध
ु ाको फै सला नभएसम्ि प्रभायवि हुने िद्दु ा स्थयगि गने कायालाई सम्झनपु छा
।
“लगापाि” भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अन्िर यनयहि टहरा, बोट यवरुवा, खलु ला ियिन र त्यसिा
रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको िग्गा, छे उछाउ, सेरोफे रो र
सम्पणू ा
अवयवलाई
सम्झनपु र्ाछ ।
“सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा वाध्ने कायालाई
सम्झनपु छा ।
“सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनपु छा ।
“सयियि” भन्नाले न्याययक सयियि सम्झनपु छा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा
बिोयििको सयियिलाइा सिेि िनाउनेछ ।
“साल वसाली” भन्नाले हरे क वषाको लायग छुिा छुिै हुने गरी प्रयिवषाको यनयिि स्थायी रुपिा िय
गररएको शिा सम्झनपु छा ।
“स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपु छा ।
"संयविान" भन्नाले नेपालको संयविान सम्झनपु छा ।

पररच्छे द २

सम्मम्तको अम्धकार

३. उजुरीमा म्नणणय सभबन्धी कामाः
सयियििा र्िाा भएका उिरु ी वा उिरु ीको यनणाय गने वा र्िाा भएको नायलश वा उिरु ीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अयिकार
सयियिलाइा िाि हुनछ
े ।
४. म्नणणय सभबन्धी बाहेक अन्य कामाः
(१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचयलि काननू ले सयियि वा सयियिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायाको
प्रकृ यिले सयियि वा सयियिको सर्स्यले नै गनापु ने स्पष्ट भैरहेको र्ेयख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र
त्यसरी निोयकएकोिा सयियिले यनणाय गरी िोके को वा अयिकार प्रर्ान गरे को किाचारीले गनापु नेछ ।
(२) िोयकएको शाखा प्रिख
ु वा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचयलि काननू बिोयिि िोयकएको काि गर्ाा सयियिको
सयं ोिक वा सयियिले िोके को सर्स्यको प्रत्यक्ष यनर्ेशन, र्ेखर्ेख र यनयन्िणिा रही गनपाु नेछ ।
५. यस ऐन बमोम्जम कायणम्वम्ध अवलभबन गनणपु ननाः
सयियिले उिरु ी वा उिरु ीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचयलि र सम्बयन्िि संघीय काननू िा स्पष्ट उललेख भए र्ेयख बाहेक यस
ऐन बिोयििको कायायवयि अवलम्बन गनपाु नेछ ।
६. सम्मम्तले हेननाः
सयियिलाइा र्ेहाय बिोयििको उिरु ीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अयिकार रहनेछः
(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उिरु ी,
(ख) िेलयिलाप ऐन, २०६८ अनसु ार िेलयिलापको लायग गाउँपायलकािा प्रेयषि उिरु ी,
(ग) सयं विानको अनसु चू ी-८ अन्िगािको एकल अयिकार अन्िगाि सभाले बनाएको काननू बिोयिि यनरूपण हुने गरी
यसयिाि उिरु ी, िथा
(घ) प्रचयलि काननू ले गाउँपायलकाले हेने भयन िोके का उिरु ीहरू ।
७. सम्मम्तको िेत्राम्धकाराः
सयियिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये र्ेहाय बिोयििका उिरु ीहरूिा िाि क्षेिायिकार ग्रहण गने िथा कारवाही यकनारा गनेछः
(क) व्ययिको हकिा उिरु ीका सबै पक्ष गाउँपायलकाको भैगोयलक क्षेिायिकार यभि बसोबास गरीरहेको,
(ख) प्रचयलि काननू र संयविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरण वा यनकायको क्षेिायिकार यभि
नरहेको,
(ग) गाउँपायलकाको क्षेिायिकार यभि परे का कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िेलयिलाप वा यिलापिको लायग प्रेयषि गरीएको,
(घ) अचल सम्पयि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पयि गाउँपायलकाको भैगोयलक क्षेिायिकार यभि रयहरहेको,
िथा
(ङ) कुनै घटनासँग सम्बयन्िि यवषयवस्िु रहेकोिा सो घटना गाउँपायलकाको भैगोयलक क्षेि यभि घटेको ।

पररच्छे द ३

उजुरी तथा प्रम्तवाद दताण

८. म्बवाद दताण गननाः
(१) कसै उपर यबवार् र्िाा गर्ाा वा उिरु ी चलाउँर्ा प्रचयलि काननू बिोयिि हकर्ैया पगु ेको व्ययिले सयियिको िोयकएको
शाखा सिक्ष उिरु ी र्िाा गनासक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि उिरु ी यर्र्ं ा यस ऐन िथा प्रचयलि काननू बिोयिि खल
ु ाउनपु ने कुरा सबै खल
ु ाइा िथा पयु ााउनपु ने
प्रयक्रया सबै परु ागरी अनसु चू ी-१ बिोयििको ढाँचािा यर्नपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा लेयखए र्ेयख बाहेक उिरु ीिा र्ेहाय बिोयििको व्यहोरा सिेि खल
ु ाउनपु नेछः
(क) बार्ीको नाि, थर, विन र यनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यै को नाि
(ख) प्रयिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि यनिको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्नगे री स्पष्ट खल
ु ेको विन;
(ग) गाउँपायलकाको नाि सयहि सयियिको नाि;
(घ) उिरु ी गनपाु रे को व्यहोरा र सम्पणू ा यववरण;
(ङ) गाउँपायलकाले िोके अनसु ारको र्स्िुर बझु ाएको रयसर् वा यनस्सा;
(च) सयियिको क्षेिायिकार यभिको उिरु ी रहेको व्यहोरा र सम्बयन्िि काननू ;
(छ) बार्ीले र्ावी गरे को यवषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रिाणहरू;
(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकर्ैया पगु ेको सम्बन्िी व्यहोरा;
(झ) कुनै सम्पयिसँग सम्बयन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पयि चल भए रहेको स्थान, अवस्था िथा अचल भए चारयकलला
सयहिको सबै यववरण ।
(४) प्रचयलि काननू िा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य के यह उललेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भािा आवश्यक यववरण सिेि
खल
ु ेको हुनपु नेछ ।
(५) कुनै यकयसिको क्षयिपयू िा भराउनपु ने अथवा बण्िा लगाउनपु ने अवस्थाको उिरु ीको हकिा त्यस्िो क्षयिपयू िा वा बण्िा वा चलनको
लायग सम्बयन्िि अचल सम्पयिको यववरण खल
ु ेको हुनपु नेछ ।
९. म्बवाद दताण गरी म्नस्सा म्दनेाः
(१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि प्राप्त उिरु ी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारे ख िोयक अनसु चू ी-२ बिोयििको ढाँचािा
यबवार् र्िााको यनस्सा यर्नपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि िारे ख यर्नु पने अवस्थािा िारे ख िोक्र्ा अनसु चू ी-३ बिोयििको ढाँचािा िारे ख भपााइा खिा
गरी सम्बयन्िि पक्षको र्स्िखि गराइा यियसल सािेल राख्नपु छा ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि िारे ख भपााइिा ा िोयकएको िारे ख िथा उि यियििा हुने काया सिेि उललेख गरी सम्बयन्िि
पक्षलाइा अनसु चू ी-४ बिोयििको ढाँचािा िारे ख पचाा यर्नपु नेछ ।
१०.उजुरी दरपीठ गननाः
(१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको उिरु ीिा प्रयक्रया नपगु ेको र्ेयखए परु ा गनापु ने र्ेहायको प्रयक्रया परु ा गरी
अथवा खल
ु ाउनपु ने र्ेहायको व्यहोरा खल
ु ाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा लेयख पाच यर्नको सिय िोयक िथा यबवार् र्िाा गना
नयिलने भए सो को कारण सयहिको व्यहोरा िनाइा र्रपीठ गरे िा बार्ीलाइा उिरु ी यफिाा यर्नपु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयक्रया नपगु ेको भयन र्रपीठ गरी यफिाा गरे को उिरु ीिा र्रपीठिा उललेख भए बिोयििको प्रयक्रया परु ा
गरी पाच यर्नयभि लयाएिा र्िाा गररयर्नपु छा ।
(३) उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ आर्ेश उपर यचि नबझ्ु ने पक्षले सो आर्ेश भएको यियिले यिन यर्न यभि उि
आर्ेशको यवरूध्र्िा सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोयिि यर्एको यनवेर्न व्यहोरा िनायसब र्ेयखए सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ बर्र गरी
यबवार् र्िाा गना आर्ेश यर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोयिि आर्ेश भएिा उिरु ी प्रशासकले त्यस्िो यबवार् र्िाा गरी अरू प्रयक्रया परु ा गनापु नेछ ।
११.दताण गनण नहुनेाः
उिरु ी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको उिरु ीिा र्ेहाय बिोयििको व्यहोरा यठक भएनभएको िाँच गरी र्िाा गना नयिलने
र्ेयखएिा र्फा १० बिोयििको प्रयक्रया परु ा गरी र्रपीठ गनापु नेछः
(क) प्रचयलि काननू िा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् यभि उिरु ी परे नपरे को;
(ख) प्रचयलि काननू बिोयिि सयियिको क्षेिायिकार यभिको उिरु ी रहे नरहेको;
(ग) काननु बिोयिि लाग्ने र्स्िरु र्ायखल भए नभएको;
(घ) कुनै सम्पयि वा अयिकारसँग सम्बयन्िि यवषयिा यववार् यनरूपण गनापु ने यवषय उिरु ीिा सिावेश रहेकोिा
त्यस्िो सम्पयि वा अयिकार यवषयिा उिरु ी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिाण आवश्यक पनेिा सो
प्रिाण रहे नरहेको;
(ङ) उि यवषयिा उिरु ी गने हकर्ैया बार्ीलाइा रहे नरहेको;
(च) यलखििा परु ागनापु ने अन्य ररि पगु े नपगु ेको; िथा
१२. दोहोरो दताण गनण नहुनेाः
(१) यस ऐनिा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि काननू बिोयिि सयियि वा अन्य कुनै अर्ालि वा यनकायिा कुनै पक्षले
उिरु ी गरी सयियि वा उि अर्ालि वा यनकायबाट उिरु ीिा उललेख भएको यवषयिा प्रिाण बयु झ वा नबयु झ यववार् यनरोपण भैसके को
यवषय रहेको छ भने सो उिरु ीिा रहेका पक्ष यवपक्षको बीचिा सोयह यवषयिा सयियिले उिरु ी र्िाा गना र कारवाही गना हुर्ँ नै ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि र्िाा गना नयिलने उिरु ी भल
ु वश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी भएपयछ उिरु ी िनु सक
ु ै अवस्थािा
रहेको भए पयन सयियिले उिरु ी खारे ि गनापु नेछ ।
१३.उजुरीसाथ म्लखत प्रमाणको सक्कल पेश गनणपु ननाः
उिरु ीसाथ पेश गनाु पने प्रत्येक यलखि प्रिाणको सक्कल र कयम्ििा एक प्रयि नक्कल उिरु ीसाथै पेश गनपाु नेछ र उिरु ी प्रशासकले
त्यस्िो यलखििा कुनै कै यफयि िनाउनपु ने भए सो िनाइ सो प्रिाण सम्बयन्िि यियसलिा राख्नेछ ।
१४.उजुरी तथा प्रम्तवाद दताण दस्तुराः
(१) प्रचयलि काननू िा यबवार् र्िाा र्स्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोयिि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझु ाउनपु नेछ ।
(२) प्रचयलि काननू िा प्रयिवार् र्िाा र्स्िरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रयिवार् र्िाा र्स्िरु लाग्नछ
े ।

१५.प्रम्तवाद पेश गनणपु ननाः
(१) प्रयिबार्ीले र्फा २० बिोयिि म्यार् वा सचू ना प्राप्त भएपयछ म्यार् वा सचू नािा िोयकएको सियावयि यभि उिरु ी प्रशासक
सिक्ष आफै वा वारे स िाफा ि यलयखि प्रयिवार् र्िाा गनापु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् पेश गर्ाा प्रयिबार्ीले भएको प्रिाण िथा कागिािका प्रयियलयप साथै संलग्न गरी पेश गनापु नेछ
।
(३) प्रयिवार्ीले यलयखि ब्यहोरा यर्ँर्ा अनसु चू ी-५ बिोयििको ढाँचािा यर्नपु नेछ ।
१६.प्रम्तवाद जााँच गननाः
(१) उिरु ी प्रशासकले र्फा १५ बिोयिि पेश भएको प्रयिवार् िाँच गरी काननू बिोयििको ररि पगु क
े ो िथा म्यार् यभि पेश भएको
र्ेयखए र्िाा गरी सयियि सिक्ष पेश हुने गरी यियसल सािेल गनापु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् र्िाा हुने भएिा उिरु ी प्रशासकले प्रयिबार्ीलाइा बार्ी यिलानको िारे ख िोक्नपु नेछ ।
१७.म्लखतमा पुरागनणपु नन सामान्य ररताः
(१) प्रचयलि काननू िथा यस ऐनिा अन्यि लेयखए र्ेयख बाहेक सयियि सिक्ष र्िाा गना लयाएका उिरु ी िथा प्रयिवार्िा र्ेहाय
बिोयििको ररि सिेि परु ा गनपाु नेछः
(क) एफोर साइि को नेपाली कागििा बायाँ िफा पाँच सेयन्टयिटर, पयहलो पृष्ठिा शीरिफा र्श सेयन्टयिटर र त्यसपयछको
पृष्ठिा पाँच सेयन्टयिटर छोिेको िथा प्रत्येक पृष्ठिा बयिस हरफिा नबढाइा कागिको एकािफा िाि लेयखएको;
(ख) यलखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्ययिले यलखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पछु ारिा छोटकरी र्स्िखि गरी अयन्िि
पृष्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप गरे को;
(ग) कुनै काननू व्यवसायीले यलखि ियार गरे को भए यनिले पयहलो पृष्ठको बायाँ िफा यनिको काननू व्यवसायी र्िाा
प्रिाणपि नबं र, नाि र काननू व्यवसायीको यकयसि खल
ु ाइा र्स्िखि गरे को; िथा
(घ) यलखिको अयन्िि प्रकरणिा यस यलखििा लेयखएको व्यहोरा यठक साँचो छ, झट्ठु ा ठहरे काननू बिोयिि सहुल
ँ ा
बझु ाउँला भन्ने उललेख गरी सो ियु न यलखि र्िाा गना लयाएको वषा, ियहना र गिे िथा वार खल
ु ाइा यलखि र्िाा गना लयाउने व्ययिले
र्स्िखि गरे को, । िर ब्यहोरा परु ाइ पेश भएको यलखि यलनलाइ यो उपर्फाले बािा पारे को िायनने छै न ।
(२) यलखििा यवषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरण प्रकरण छुट्याइा सयं यिि र ियाायर्ि भाषािा लेयखएको हुनपु नेछ ।
(३) यलखििा पेटबोयलिा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरण र व्ययिको नाि, थर , ठे गाना िथा अन्य यववरण स्पष्ट खल
ु ेको
हुनपु नेछ ।
(४) यलखि र्िाा गना लयाउने वा सयियििा कुनै कागि गना आउनेले यनिको नाि, थर र विन खल
ु ेको नागररकिा वा अन्य कुनै
प्रिाण पेश गनापु छा ।
१८.नक्कल पेश गनणपु ननाः
उिरु ी वा प्रयिवार् र्िाा गना लयाउनेले यवपक्षीको लायग उिरु ी िथा प्रयिवार्को नक्कल िथा संलग्न यलखि प्रिाणहरूको नक्कल साथै
पेश गनपाु छा ।

१९.उजुरी वा प्रम्तवाद सश
ं ोधनाः
(१) यलखि र्िाा गना लयाउने पक्षले सयियििा र्िाा भइसके को यलखििा लेखाइ वा टाइप वा िद्रु णको सािान्य िटु ी सच्याउन यनवेर्न
यर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्निा िाग बिोयिि सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रयिवार्िा गरीएको िाग वा र्ावीिा िल
ु भिु पक्षिा
फरक नपने र यनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरे को र्ेखिे ा उिरु ी प्रशासकले सो बिोयिि सच्याउन यर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि संशोिन भएिा सो को िानकारी उिरु ीको अको पक्षलाइा यर्नपु नेछ ।
पररच्छे द ४

भयाद तामेली तथा तारेख
२०.भयाद सच
ू ना तामेल गननाः
(१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि यबवार् र्िाा भएपयछ बयढिा र्इु ा यर्न यभि प्रयिबार्ीका नाििा प्रचयलि काननू िा म्यार्
िोयकएको भए सोयह बिोयिि र निोयकएको भए पन्र यर्नको म्यार् यर्इा सम्बयन्िि विा कायाालय िाफा ि उि म्यार् वा सचू ना िािेल
गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् वा सचू ना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोयििको उिरु ी िथा उि उिरु ी साथ पेश भएको प्रिाण कागिको
प्रयियलपी सिेि संलग्न गरी पठाउनपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन एक भन्र्ा बयढ प्रयिबार्ीलाइा म्यार् यर्नपु र्ाा प्रिाण कागिको नक्कल कुनै
एकिना िल
ु प्रयिबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको म्यार्िा प्रिाण कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेयख
पठाउनपु नेछ ।
(४) उपर्फा (१) बिोयिि प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढिा यिन यर्न यभि िािेल गरी िािेलीको व्यहोरा खल
ु ाइा सयियििा
पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् िािेल हुन नसके िा र्ेहाय बिोयििको यवद्यिु ीय िाध्यि वा पयिकािा सचू ना प्रकाशन गरे र म्यार्
िािेल गनापु नेछः
(क) म्यार् िािेल गररनपु ने व्ययिको कुनै फ्याक्स वा इािेल वा अन्य कुनै अयभलेख हुन सक्ने यवद्यिु ीय िाध्यिको ठे गाना
भए सो िाध्यिबाट;
(ख) प्रयिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सक्ने िनायसब आिार छ भन्ने र्ेयखएिा सयियिको यनणायबाट कुनै
स्थानीय र्ैयनक पयिकािा सचू ना प्रकाशन गरे र वा स्थानीय एफ.एि. रे यियो वा स्थानीय टेयलयभिनबाट सचू ना प्रसारण गरे र; वा
(ग) अन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्यार् िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हुन सक्ने िनायसब कारण र्ेयखएिा सयियिको
आर्ेशबाट त्यस्िो सरकारी यनकाय िाफा ि ।
(६) यस ऐन बिोयिि म्यार् िारी गनापु र्ाा अनसु चू ी-६ बिोयििको ढाँचािा िारी गनपाु नेछ ।
२१.रोहवरमा राख्नुपननाः
यस ऐन बिोयिि विा कायाालय िाफा ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बयन्िि विाको अध्यक्ष वा सर्स्य िथा कयम्ििा र्इु िा ना स्थानीय
भलार्यि रोहवरिा राख्नपु नेछ ।

२२.रीत बेरीत जााँच गननाः
(१) उिरु ी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रयिवेर्न प्राप्त भएपयछ रीिपवू ाकको िािेल भएको छ वा छै न िाँच गरी आवश्यक भए
सम्बयन्िि विा सयचवको प्रयिवेर्न सिेि यलइा रीिपवू ाकको र्ेयखए यियसल सािेल रायख िथा बेरीिको र्ेयखए बर्र गरी पनु ः म्यार्
िािेल गना लगाइा िािेली प्रयि यियसल सािेल राख्नपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा सम्बयन्िि किाचारीले बर्यनयि रायख काया गरे को र्ेयखए उिरु ी प्रशासकले सो व्यहोरा खल
ु ाइा
सयियि सिक्ष प्रयिवेर्न पेश गनपाु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयििको प्रयिवेर्नको व्यहोरा उपयि
ु र्ेयखए सयियिले सम्बयन्िि किाचारी उपर कारवाहीको लायग कायापायलका
सिक्ष लेयख पठाउनसक्नेछ ।
२३.तारेखमा राख्नपू ननाः
(१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि यबवार् र्िाा गरे पयछ उिरु ीकिाालाइा र र्फा १६ बिोयिि प्रयिवार् र्िाा गरे पयछ प्रयिबार्ीलाइा
िारे ख िोयक िारे खिा राख्नपु छा ।
(२) उिरु ीका पक्षहरूलाइा िारे ख िोक्र्ा िारे ख िोयकएको यर्न गररने कािको व्यहोरा िारे ख भपााइा िथा िारे ख पचाािा खल
ु ाइा उिरु ीका
सबै पक्षलाइा एकै यिलानको यियि िथा सिय उललेख गरी एकै यिलानको िारे ख िोक्नपु छा ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि िारे ख िोयकएको सियिा कुनै पक्ष हायिर नभए पयन िोयकएको काया सम्पन्न गरी अको िारे ख िोक्नपु ने
भएिा हायिर भएको पक्षलाइा िारे ख िोयक सियिा हायिर नभइा पयछ हायिर हुने पक्षलाइा अयघ हायिर भइा िारे ख लाने पक्षसँग एकै
यिलान हुनेगरी िारे ख िोक्नपु छा ।
(४) यस र्फा बिोयिि िोयकएको िारे खिा उपयस्थि भएका पक्षहरूलाइा साथै रायख सयियिले उिरु ीको कारवायह गनापु छा ।
(५) उपर्फा (४) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन िोयकएको िारे खिा कुनै पक्ष उपयस्थि नभए पयन सयियिले यबवार्को
यवषयिा कारवाही गना बािा पनेछैन ।
२४.सम्मम्तको म्नणणय बमोम्जम हुनेाः
सयियिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचयलि काननू िथा यस ऐनिा लेयखए र्ेयख बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया यनिाारण गना
सक्नेछ ।
पररच्छे द ५

सनु वार्ण तथा प्रमाण बुझ्ने सभबन्धमा
२५.प्रारम्भिक सनु वार्णाः
(१) िेलयिलापबाट यबवार् यनरुपण हुन नसकी सयियििा आएका यबवार् प्रयिवार् र्िाा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपयछ
सनु वाइाको लायग पेश भएको यबवार्िा उपलब्ि प्रिाणका आिारिा ित्काल यनणाय गना सयकने भएिा सयियिले यबवार् पेश भएको
पयहलो सनु वाइािा नै यनणाय गना सक्नेछ ।
(२) सयियि सिक्ष पेश भएको यबवार्िा उपर्फा (१) बिोयिि ित्काल यनणाय गना सयकने नर्ेयखएिा सयियिले र्ेहाय बिोयििको
आर्ेश गना सक्नेछः(क) यबवार्िा िख
ु नयिलेको कुरािा यकीन गना प्रिाण बझ्ु ने वा अन्य कुनै काया गने;
(ख) यबवार्िा बझ्ु नपु ने प्रिाण ययकन गरी पक्षबाट पेश गना लगाउने वा सम्बयन्िि यनकायबाट िाग गने आर्ेश गने;
(ग) िेलयिलापका सम्बन्ििा यबवार्का पक्षहरूसँग छलफल गने; िथा

(घ) यबवार्का पक्ष उपयस्थि भएिा सनु वु ाइको लायग िारे ख िथा पेयशको सिय िायलका यनिाारण गने ।
(३) उपर्फा (१) र (२) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको
उिरु ीिा िेलयिलापको लायग पठाउने आर्ेश गनपाु नेछ ।
२६.प्रमाण दाम्खल गननाः
बार्ी वा प्रयिबार्ीले कुनै नयाँ प्रिाण पेश गना अनिु यि िाग गरी यनवेर्न पेश गरे िा उिरु ी प्रशासकले सोयह यर्न यलन सक्नेछ ।
२७.म्लखत जााँच गननाः
(१) सयियिले उिरु ीिा पेश भएको कुनै यलखिको सत्यिा परीक्षण गना रे खा वा हस्िाक्षर यवशेषज्ञलाइा िाँच गराउन िरूरी र्ेखिे ा सो
यलखिलाइा असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षण र्स्िुर र्ायखल गना लगाइा रे खा वा हस्िाक्षर यवशेषज्ञबाट यलखि िाँच गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा िनायसब िायफकको सिय िोयक आर्ेश गनापु नेछ र सिय यभि िाँच सम्पन्न हुनको लायग
यथासम्भव व्यवस्था गनापु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा यलखि असत्य ठहरीएिा यलखि सत्य रहेको भन्ने पक्षबाट लागेको र्स्िरु असल
ु गरी उपर्फा
(१) बिोयिि र्स्िरु र्ायखल गने पक्षलाइा भराइायर्नपु छा ।
२८.सािी बझ्ु नेाः
(१) सयियिबाट साक्षी बझ्ु ने आर्ेश गर्ाा साक्षी बझ्ु ने यर्न िोयक आर्ेश गनपाु नेछ । साछी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्नु पने ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि आर्ेश भएपयछ उिरु ी प्रशासकले उिरु ीको पक्षलाइा आर्ेशिा उललेख भएको यियििा साक्षी बझ्ु ने िारे ख
िोक्नपु नेछ ।
(३) साक्षी बझ्ु ने िारे ख िोयकएको यर्निा आफ्नो साक्षी सयियि सिक्ष उपयस्थि गराउनु सम्बयन्िि पक्षको र्ाययत्व हुनछ
े ।
२९.सम्मम्तको तफण बाट बकपत्र गराउनेाः
(१) यस ऐनिा अन्यि िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन नाबालक वा अशि वा वृध्र्वृध्र्ा पक्ष रहेको उिरु ीिा सायक्ष बकपिको
लायग िोयकएको िारे खको यर्न उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि नगराइएको साक्षीलाइा सयियिले म्यार् िोयक सयियिको िफा बाट यझकाइा
बकपि गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि साक्षी यझकाउँर्ा बकपि हुने िारे ख िोयक म्यार् िारी गनापु नेछ र उिरु ीका पक्षहरूलाइा सिेि सोयह
यिलानको िारे ख िोक्नपु नेछ ।
३०.सािी बकपत्र गराउनेाः
(१) उिरु ी प्रशासकले साक्षी बकपिको लायग िोयकएको यर्न पक्षहरूसँग यनिहरूले उपयस्थि गराउन लयाएका सायक्षको नािावली
यलइा सयियि सिक्ष पेश गनापु नेछ ।
(२) साक्षी बकपिको लायग िोयकएको िारे खको यर्न उिरु ीका सबै पक्षले साक्षी उपयस्थि गराउन लयाएको भए कायाालय खलु नासाथ
िथा कुनै पक्षले साक्षी उपयस्थि गराउन नलयाएको भए यर्नको बाह्र बिेपयछ सयियिले उपलब्ि भए सम्िका साक्षीको बकपि
गराउनपु नेछ ।

३१.बन्देज गनण सक्नेाः
(१) साक्षीको बकपि गराउँर्ा उिरु ीको यवषयवस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा साक्षी वा उिरु ीको पक्षलाइा अपिायनि गने वा यझझ्याउने
वा अनयु चि प्रकारको प्रश्न सोयिएिा सयियिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलाइा बन्र्ेि गना सक्नेछ ।
(२) नाबालक वा वृध्र् वा असि वा यबरािीले साक्षी बक्नपु ने भइा त्यस्िो उिरु ीिा कुनै पक्षको उपयस्थयि वा अन्य कुनै िनायसब
कारणले साक्षीलाइा बकपि गना अनयु चि र्बाव परे को वा पने प्रबल सम्भावना रहेको छ भन्ने सयियिलाइा लागेिा सयियिले त्यस्िो
पक्षको प्रत्यक्ष उपयस्थयिलाइा बन्र्ेि गरी यनिले साक्षीले नर्ेख्ने गरी िाि उपयस्थि हुन आर्ेश गना सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि आर्ेश गरे िा साक्षीले नर्ेख्ने गरी पक्ष उपयस्थि हुने व्यवस्था यिलाउने र्ाययत्व सयियिको हुनछ
े ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोयिि गर्ाा सयियिले उिरु ीसँग सम्बयन्िि आवश्यक प्रश्न ियार गरी सयियिको िफा बाट बकपि गराउन
सक्नेछ ।
३२.पेशी सच
ू ी प्रकाशन गनणपु ननाः
(१) उिरु ी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शक्र
ु वार अगािी हप्ताको लायग पेशी िोयकएको यबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सचू ी िथा िोयकएको
यर्न उि यर्नको लायग पेशी िोयकएका यबवार्हरूको पेशी सचू ी प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको सचू ी संयोिकले र यनिको अनपु यस्थयििा यनिले यिम्िेवारी िोके को सयियिको सर्स्यले प्रिायणि
गनापु नेछ ।
३३.दैम्नक पेशी सच
ू ीाः
(१) उिरु ी प्रशासकले र्फा ३२ बिोयििको साप्तायहक पेशी सचू ीिा चढेका यबवार् हरूको िोयकएको यर्नको पेशी सचू ी ियार गरी
एक प्रयि सचू ना पाटीिा टाँस्न लगाउनपु नेछ िथा एक प्रयि सयियिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको सचू ीिा यबवार्हरू उललेख गर्ाा यबवार् र्िााको आिारिा र्ेहायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन
गराउनपु नेछः(क) नाबालक पक्ष भएको यबवार्;
(ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्ययि पक्ष भएको यबवार्;
(ग) सिरी वषा उिेर परु ा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पक्ष भएको यबवार्; िथा
(घ) यबवार् र्िााको क्रिानसु ार पयहले र्िाा भएको यबवार् ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि पेशी सचू ी ियार गर्ाा िलु िवीबाट िागेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा यिलला
अर्ालिबाट पनु ः इन्साफको लायग प्राप्त भइा र्िाा भएको यबवार्को हकिा शरू
ु िा सयियििा र्िाा भएको यियिलाइा नै र्िाा यियि िायन
क्रि यनिाारण गनपाु नेछ ।
(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानसु ार नै सयियिले यबवार्को सनु वाइा र कारवाही िथा यकनारा गनापु नेछ ।
३४.उजुरी प्रशासकको म्जभमेवारी हुनेाः
पेशी सचू ीिा चढेका यबवार्हरू कायाालय खल
ु ेको एक घण्टा यभि सयियि सिक्ष सनु वाइाको लायग पेश गने िथा उि यर्नको िोयकएको
काया सयकए पयछ सयियिबाट यफिाा बयु झयलइा सरु यक्षि राख्ने यिम्िेवारी उिरु ी प्रशासकको हुनेछ ।

३५.प्रमाण सनु ाउन सक्नेाः सयियिले र्फा २५ बिोयिि िोयकएको िारे खको यर्न उपयस्थि सबै पक्षलाइा अको पक्षले पेश गरे को
प्रिाण एवि् कागिाि र्ेखाइा पयढ बाँची सनु ाइा सो बारे िा अको पक्षको कुनै कथन रहेको भए यलयखि बयान गराइा यियसल सािेल
गराउन सक्नेछ ।
३६.म्बवादको सनु वार्ण गननाः
(१) सयियिले र्वु ै पक्षको कुरा सनु ी यनिहरूको यबवार्को सनु वाइा िथा यनणाय गनपाु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको सनु वाइा िथा यनणाय गर्ाा पक्षहरूको रोहवरिा गनपाु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोयिि यबवार्को सनु वाइा गर्ाा इिलास कायि गरी सनु वाइा गना िनायसव र्ेयखएिा सोही अनसु ार गना सक्नेछ ।
िर र्बु ै पक्षको भनाइ िथा यियकर सन्ु नलाइ उपर्फा ३ अनसु ारको इिलास कायि गना बािा हुने छै न ।
३७.बन्द र्जलासको गठन गनणसक्ने
(१) सयियिले ियहला िथा बालबायलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक र्ेखेको अन्य यबवार्को सनु वाइाको लायग बन्र् इिलास
कायि गरी सनु वाइा गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको बन्र् इिलासिा यबवार्का पक्ष िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्ययिलाइा इिलासिा प्रवेश
गना नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनपाु नेछ ।
(३) बन्र् इिलासबाट हेररने यबवार्को काि कारवाही, यपिीिको नाि थर ठे गाना लगायिका यवषय गोप्य राख्नपु नेछ ।
३८.बन्द र्जलास सभबन्धी अन्य व्यवस्थााः
(१) बन्र् इिलासबाट हेररएका यबवार्हरूको कागिािको प्रयियलयप बार्ी, प्रयिवायर् र यनिको यहििा असर परे को कुनै सरोकारवाला
बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ि गराउनहु ुर्ँ नै ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको यबवार्को िथ्य खल
ु ाइा कुनै सिाचार कुनै पिपयिकािा संप्रेषण हुन यर्नु हुर्ँ नै ।
(३) उपर्फा (२) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले पक्षको गोपयनयिा िथा यहििा प्रयिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार
सप्रं ेषण गना भने कुनै बािा पनेछैन ।
३९.थप प्रमाण बुझ्नेाः
यबवार्को सनु वाइाको क्रििा यबवार्को कुनै पक्षको अनरु ोििा वा यबवार् सनु वाइाको क्रििा सयियि आफै ले थप प्रिाण बझ्ु नपु ने र्ेखेिा
उिरु ीका पक्षहरूलाइा थप प्रिाण पेश गना पेश गने िारे ख िोयक आर्ेश गना सक्नेछ ।

४०.स्वाथण बाम्झएको म्बवाद हेनण नहुनेाः
(१) सयियिको सर्स्यले र्ेहायका यबवार्को कारवाही र यकनारािा संलग्न हुनहु ुर्ँ नै ः(क) आफ्नो वा नयिकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको यबवार्;
स्पष्टीकरणः यस उपर्फाको प्रयोिनको लायग "नयिकको नािेर्ार" भन्नाले अपिु ाली पर्ाा काननू बिोयिि अपिु ाली प्राप्त गना सक्ने
प्राथयिकिा क्रििा रहेको व्ययि, िािा, िाइि,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पयि वा पत्नी िफा का सास,ू ससरु ा,

फूप,ु फूपाि,ु साला, िेठान, साली, यर्र्ी, बयहनी, यभनाि,ु बयहनी ज्वाइा,ँ भाञ्िा, भाञ्िी, भाञ्िी ज्वाइा,ँ भाञ्िी बहु ारी िथा
त्यस्िो नािाका व्ययिको एकासगोलिा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झनपु छा ।
(ख) यनिले अन्य कुनै हैयसयििा गरे को कुनै काया वा यनि सल
ं ग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश रहेको कुनै यबवार्;
(ग) कुनै यवषयिा यनिले यबवार् चलने वा नचलने यवषयको छलफलिा सहभायग भइा कुनैराय यर्एको भए सो यवषय सिावेश
रहेको यबवार्; वा
(घ) अन्य कुनै कारणले आिारभिू रूपिा यनि र यनिको एकाघरसंगोलका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथा बायझएको यबवार्
।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको कुनै अवस्था र्ेयखएिा िनु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा उि सर्स्यले यबवार् हेना नहुने कारण
खल
ु ाइा आर्ेश गनपाु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) को प्रयिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै यबवार्को कारवायह र यकनारािा सहभायग हुन लागेिा यबवार्को कुनै
पक्षले आवश्यक प्रिाण सयहि यबवार्को कारवायह यकनारा नगना यनवेर्न यर्न सक्नेछ र सो सम्बन्ििा काि कारबाही स्थानीय
ऐनको र्फा ४८(५) अनसु ार हुनछ
े ।
(४) उपर्फा (३) अनसु ार यबवार् यनरुपण हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसु ारको
सभाले िोके को सयियिले काि कारवायह र यकनारािा गनेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोयिि गर्ाा सभाले यबवार्का पक्षहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोयिि गयठि सयियिबाट यबवार्को कारवायह यकनारा
हुने कुराको िानकारी गराइा उि सयियि सिक्ष उपयस्थि हुन पठाउनपु नेछ ।
पररच्छे द ६

म्नणणय र अन्य आदेश
४१.म्नणणय गनणपु ननाः
(१) सयियिले सनु वाइाको लायग पेश भएको यबवार् हेर्ाा कुनै प्रिाण बझ्ु नपु ने बाँयक नरयह यबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको र्ेयखएिा
सोयह पेशीिा यबवार्िा यनणाय गनपाु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि यनणाय गरे पयछ यनणायको व्यहोरा यनणाय यकिाबिा लेयख सयियििा उपयस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि
गनापु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोयिि गरीएको यनणायको र्फा ४२ र अन्य प्रचयलि काननू बिोयिि खल
ु ाउनपु ने यववरण खल
ु ेको पणू ा पाठ
यनणाय भएको यियिले बयढिा साि यर्न यभि ियार गरी यियसल सािेल राख्नपु छा ।
(४) उपर्फा (१) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनायसब कारणले गर्ाा सोयह यर्न यबवार्
यनणाय गना नसक्ने भएिा आगायि हप्ताको कुनै यर्नको लायग अको पेशी िारे ख िोक्नपु नेछ ।
४२.म्नणणयमा खल
ु ाउनुपननाः
(१) सयियिले र्फा ४१ बिोयिि गरे को यनणायको पणू पा ाठिा यस र्फा बिोयििका कुराहरू खल
ु ाइा अनसु चू ी-७ बिोयििको ढाँचािा
ियार गनपाु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोयिि पणू पा ाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रयिबार्ीको यियकर, यनणाय गनापु ने र्ेयखएको यवषय, र्वु ै पक्षबाट पेश
भएको प्रिाणका कुराहरू सिेिको यवषय खल
ु ाउनपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा उललेख भए र्ेयख बाहेक पणू पा ाठिा र्ेहायका कुराहरू सिेि खल
ु ाउनपु नेछः(क) िथ्यको ब्यहोरा;
(ख) यबवार्को कुनै पक्षले काननू व्यवसायी राखेको भएिा यनिले पेश गरे को बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका िल
ु
यवषयहरु;

(ग) यनणाय गनाको लायग आिार यलइएको प्रिाणका साथै र्वु ै पक्षबाट पेश भएको प्रिाण िथा त्यसको यवश्ले षण;
(घ) यनणाय कायाान्वयन गनाको लायग गनपाु ने यवषयहरूको यसलयसलेवार उललेखन सयहिको िपयसल खण्ि; िथा
(ङ) यनणाय उपर पनु रावेर्न लाग्ने भएिा पनु रावेर्न लाग्ने यिलला अर्ालिको नाि र के कयि यर्नयभि पनु रावेर्न गनपाु ने हो
सो सिेि ।
(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएर्ेयख बाहेक र्ेहायका कुराहरु सिेि यनणायिा खल
ु ाउन सक्नेछः(क) साक्षी वा सिायिनको बकपिको साराश
ं ;
(ख) कुनै निीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो निीरको यववरण र यबवार्िा उि निीरको यसध्र्ान्ि के कुन
आिारिा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारण सयहिको यवश्ले षण;
(ग) यनणायबाट कसैलाइा कुनै कुरा यर्नु भराउनु पने भएको भए कसलाइा के कयि भराइा यर्नपु ने हो सोको यववरण; िथा
(घ) यबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिाणको रुपिा के यह वस्िु सयियि सिक्ष पेश भएको भए सो िालसािान वा
वस्िुको हकिा के गने हो भन्ने यवषय ।
४३.प्रारम्भिक सनु वार्णमा म्नणणय हुनसक्नेाः
(१) सयियिले पयहलो सनु वाइाको लायग पेश भएको अवस्थािा नै यबवार्िा थप प्रिाण बयु झरहनपु ने अवस्था नरहेको र्ेखेिा अथवा
हर्म्यार् वा हकर्ैया वा सयियिको क्षेिायिकार नरहेको कारणले यबवार् यनणाय गना नयिलने र्ेखिे ा पयहलो सनु वाइािा नै यनणाय गना
सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको यनणाय क्षेिायिकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थािा क्षेिायिकार ग्रहण गने अर्ालि वा
स्थानीय िह वा अन्य यनकायिा उिरु ी गना िानु भयन सम्बयन्िि पक्षलाइा िानकारी यर्नु पनेछ ।
४४.म्नणणय सश
ं ोधनाः
(१) सयियि सिक्ष यबवार्को पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले यबवार्को यनणायिा भएको कुनै लेखाइाको िटु ी सश
ं ोिन गरी पाउन यियकर
यलइा यनणायको िानकारी भएको पैंयिस यर्न यभि यनवेर्न यर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न परी सयियिले हेर्ाा सािान्य िटु ी भएको र संशोिनबाट यनणायको िल
ू आशयिा कुनै हेरफे र
नहुने र्ेखिे ा छुिै पचाा खिा गरी यनवेर्न बिोयिि यनणाय सश
ं ोिन गने आर्ेश यर्नसक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयििको आर्ेश िल
ू यनणायको अयभन्न अङ्गको रुपिा यलइनेछ ।

४५.म्नणणयमा हेरफे र गनण नहुनेाः
(१) सयियिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पयन सयियिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसके पयछ यनणायिा कुनै प्रकारको थपघट वा के रिेट
गना हुर्ँ नै ।
(२) कसैले उपर्फा (१) बिोयिि को कसरु गने किाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लायग सम्बयन्िि यनकायिा लेयख पठाउनपु नेछ
।
४६.म्नणणय िएपम्छ गनणपु नन कारवाम्हाः
(१) उिरु ी प्रशासकले सयियिबाट यनणाय भएपश्चाि यनणाय यकिाबिा सयियिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी यनणाय
यकिाब र यियसल यिम्िा यलनपु छा ।
(२) यस ऐन बिोयिि यनणायको पणू पा ाठ ियार भएपयछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसके पयछ उिरु ी प्रशासकले यनणायको कायाान्यवय
गनाका लायग ित्काल गनपाु ने के यह काया भए सो सम्पन्न गरी यियसल अयभलेखको लागी पठानपु छा ।
४७.म्नणणय गनणपनन अवम्धाः
(१) सयियिले प्रयिवार् र्ायखल भएको वा बयान गनपाु नेिा प्रयिबार्ीको बयान भएको यियिले िथा प्रयिवार् र्ायखल नभएको वा
बयान नभएकोिा सो हुनपु ने म्यार् भि
ु ान भएको यियिले नब्बे यर्नयभि यबवार्को अयन्िि यनणाय गनपाु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको सियावयि गणना गर्ाा िेलयिलापको लायग पठाइाएको यबवार्को हकिा िेलयिलापको प्रयक्रयािा
लागेको सिय कटाइा अवयि गणना गनपाु नेछ ।

(३) उपर्फा (१) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन यबवार्िा बझ्ु नपु ने प्रिाण िथा परु ा गनपाु ने प्रयक्रया बाँयक नरही यबवार् यनणाय
गना अङ्ग पयु गसके को भए सो पगु क
े ो पन्र यर्नयभि अयन्िि यनणाय गनापु नेछ ।
४८.अन्तररम सरं िणात्मक आदेश जारी गनण सम्कनेाः

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि सरं क्षणात्िक अन्िररि ित्काल यवषयिा उयललयखि सम्ि (ङ) र्ेयख (क)
कागिाि गरे को पेश यनवेर्कले गर्ाा िारी आर्ेश यस्िो । सयकनेछ गना िारी आर्ेश, यनिको अवस्था र वस्िगु ि पररयस्थयिको
प्रारयम्भक छानयवन गरी ित्काल आर्ेश नगरे यनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्िक प्रभावको िलु यांकन गनाु पर्ाछ । न्याययक
सयियिले िारी गने अन्िररि सरं क्षणात्िक आर्ेश अनसु चू ी ८ िा उललेख गरे बिोयिि हुनेछ ।
पररच्छे द ७

सम्मम्तको सम्चवालय
४९.सम्मम्तको सम्चवालयाः
(१)सयियिको कायासम्पार्नलाइा सहयिकरणा गना एक सयचवालय रहने छ

(२) उपर्फा (१) विोयििको सयचवालयिा कायापायलकाले आवश्यिा अनसु ार उिरु ी प्रशासक, अयभलेख प्रशासक िथा अन्य
किाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सयचवालयको कायासम्पार्नलाइा व्यवयस्थि गना सयचवालय अन्िगाि उिरु ी शाखा/ फाँट िथा
अयभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ ।
५०.उजुरी प्रशासकको काम, कतणव्य र अम्धकाराः
यस ऐनिा अन्यि उललेख भए र्ेयख बाहेक उिरु ी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार र्ेहाय बिोयिि हुनेछः
(क) पेश भएका उिरु ी, प्रयिवार् र अन्य यलखिहरु िाँच गरी रीि पगु ेको भए काननू बिोयिि लाग्ने र्स्िुर यलइा र्िाा गने
र र्िाा गना नयिलने भए कारण िनाइा र्रपीठ गने;
(ख) यववार्िा प्रिाणको लायग पेश भएका नक्कल कागिलाइा सक्कलसँग यभिाइा यठक र्ेयखएिा प्रिायणि गने र यियसल
सािेल राख्ने िथा सक्कलिा के यह कै यफयि र्ेयखएिा सो िनाइा सम्बयन्िि पक्षको सयहछाप गराइा राख्ने;
(ग) पेश भएका यलखि साथ संलग्न हुनपु ने प्रिाण िथा अन्य कागिाि छ वा छै न भए ठीक छ वा छै न िाँच्ने;
(घ) सयियिको आर्ेशले यझकाउनपु ने प्रयिबार्ी, साक्षी वा अन्य व्ययिको नाििा म्यार् िारी गने;
(ङ) यववार्का पक्षलाइा िारे ख वा पेशी िारे ख िोक्ने;
(च) सयियि सिक्ष पेश हुनपु ने यनवेर्न र्िाा गरी आर्ेशको लायग सयियि सिक्ष पेश गने;
(छ) काननू बिोयिि वारे स यलने िथा गज्र
ु ेको िारे ख थाम्ने यनवेर्न यलइा आवश्यक कारवाही गने;
(ि) सयियिबाट भएको आर्ेश कायाान्वयन गने गराउने;
(झ) सयियििा पेश वा प्राप्त भएका कागिपि बझ्ु ने, भपााइा गने लगायिका कायाहरु गने;
(ञ) आवश्यकिानसु ार सयियिको िफा बाट पिाचार गने;
(ट) सयियिको आर्ेशले िािेल गनापु ने म्यार् िािेल गनेगराउने, िािेल भएको म्यार्को िािेली िाँची रीिपवू ाकको नभए
पनु ः िारी गने िथा अन्य अर्ालि वा यनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपायलकाले िािेल गररयर्नपु ने म्यार् िािेल गने गराउने;
(ठ) यनणाय यकिाब र उिरु ीको यियसल यिम्िा यलने;
(ि) सयियििा र्िाा भएका यववार् िथा यनवेर्न लगायिका कागिािको अयभलेख ियार गने र िायसक वा वायषाक प्रयिवेर्न
पेश गनपाु ने यनकाय सिक्ष प्रयिवेर्न ियार गरी संयोिकबाट प्रिायणि गराइा सम्बयन्िि यनकायिा पठाउने;
(ढ) आफ्नो यिम्िा रहेका उिरु ीका यियसलिा रहेका कागिािको रीिपवू ाक नक्कल यर्ने;
(ण) यिलला अर्ालििा पनु रावेर्न लाग्ने गरी यनणाय भएका यववार्िा पनु रावेर्न म्यार् िारी गरी िािेल गनेगराउने;
(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै यनकायिा यववार्को यियसल वा कुनै कागिाि पठाउनपु ने भएिा सयियिलाइा िानकारी गराइा
यियसल वा कागिाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपयछ काननू बिोयिि सरु यक्षि राख्ने व्यवस्था यिलाउने;
(थ) यनणाय यकिाब यिम्िा यलने; िथा
(र्) पेश भएका यनवेर्न लगायिका कागिाििा सयियिबाट आर्ेश हुनपु ने वा यनकासा यलनपु नेिा सयियि सिक्ष पेश गने
।

५१.अम्िलेख प्रशासकको काम, कतणव्य र अम्धकाराः
(१) यस ऐनिा अन्यि उललेख भए बाहेक अयभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार र्ेहाय बिोयिि हुनछ
े ः
(क) यनणाय कायाान्वयन सम्बन्िीः
(१) यनणाय बिोयिि चलन चलाउनपु ने, कुनै कुरा यर्लाइाभराइा यर्नपु ने लगायिका यनणाय
कायाान्वयनका लायग गनापु ने कायाहरु गने िथा यनणाय कायाान्वयनको अयभलेख राखी काननू
बिोयिि यववरण पठाउनपु ने यनकायहरुिा यववरण पठाउने;
(२) यनणाय कायाान्वयनको क्रििा यनवेर्न यर्एका पक्षहरुको वारे स यलने, सकार गराउने, गज्र
ु ेको
िारे ख थिाउने लगायिका कायाहरु गने;
(३) सयियिको आर्ेशले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा यनकायबाट रोक्का भै आएको
िायिेथा अन्य अि्िा अर्ालििा र्ायखल चलान गनपाु ने भए सो गने;
(४) यनणाय बिोयिि यललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनपाु ने भए सो सिेि गने; िथा
(५) लेयखए र्ेयख बाहेकको कुनै काया यनणाय कायाान्वयनको क्रििा गनापु ने भएिा सयियि सिक्ष
पेश गरी आर्ेश बिोयिि गने ।
(ख) अयभलेख सरं क्षण सम्बन्िीः
(१) अयभलेख शाखाको रे खर्ेख गरी यनणाय भएका यियसल सरु यक्षि राख्ने र काननू बिोयिि
सिाउनेपने कागिहरु सिाउने;
(२) यनणाय भएका यियसलहरुिा कागिाि िाँच गरी र्रुु स्ि रहेनरहेको हेने र यियसल काननू
बिोयिि गरी र्रुु स्ि अवस्थािा राख्ने;
(३) काननू बिोयिि सिाउने कागिको यववरण ियार गरी सो यववरण सरु यक्षि रहने व्यवस्था गने;
(४) अयभलेख शाखािा प्राप्त भएको यियसलहरुको सालबसाली अयभलेख राख्ने र
आवश्यकिानसु ार यववरण ियार गने; िथा
(५) कुनै अर्ालि वा यनकायबाट अयभलेखिा रहेको यियसल वा कुनै कागिाि िाग भै आएिा
रीिपवू ाक पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपयछ रीिपवू ाक गरी सरु यक्षि राख्ने ।
५२.उजुरी प्रशासक वा अम्िलेख प्रशासकको आदेश उपरको म्नवेदनाः
(१) यस ऐन बिोयिि उिरु ी प्रशासक वा अयभलेख प्रशासकले गरे को आर्ेश वा कारवाही उपर यचि नबझ्ु ने पक्षले सो आर्ेश वा
कारवाही भएको पाँच यर्नयभि सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछ ।
(२) सयियिले उपर्फा (१) बिोयिि पेश भएको यनवेर्न उपर सनु वु ाइा गरी यनवेर्न पेश भएको बयढिा साि यर्न यभि यनवेर्न उपरको
कारवायह टुङ्ग्याउनपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न उपर आर्ेश वा यनणाय गनापु वू ा के यह
बझ्ु नपु ने भए सो बझु रे िाि यनणाय वा आर्ेश गनपाु नेछ ।

पररच्छे द ८

मेलम्मलाप सभबन्धी व्यवस्था
५३.म्मलापत्र गराउनेाः
(१) सयियिले प्रचयलि काननू बिोयिि यिलापि हुन सक्ने िनु सक
ु ै उिरु ीिा यिलापि गराउन सक्नेछ ।
(२) यववार्का पक्षहरूले यिलापिको लायग अनसु चू ी-९ बिोयििको ढाँचािा यनवेर्न यर्एिा सयियिले उिरु ीिा यिलापि गराउन
उपयि
ु र्ेखेिा यिलापि गराइयर्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि पक्षहरूले यर्एको यनवेर्नको व्यहोरा सयियिले र्वु ै पक्षलाइा सनु ाइा त्यसको पररणाि सम्झाइा पक्षहरूको
यिलापि गने सम्बन्ििा सहियि रहेनरहेको सोध्नपु नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोयिि सनु ाउँर्ा पक्षहरूले यिलापि गना िञ्िरु गरे िा सयियिले पक्षहरूको यनवेर्निा उललेख भएको व्यहोरा
बिोयििको यिलापि िीन प्रयि ियार गराउनपु नेछ ।
(५) उपर्फा (४) बिोयििको यिलापिको व्यहोरा पक्षहरूलाइा पढीबाँची सनु ाइा यिलापि गना िञ्िरु भएिा पक्षहरूको सयहछाप गराइा
सयियिका सर्स्यहरूले यिलापि कागि अनसु चू ी-१० बिोयििको ढाँचािा प्रिायणि गरी एक प्रयि सयियिले अयभलेखको लायग
यियसलिा राख्नपु नेछ िथा एक-एक प्रयि बार्ी िथा प्रयिबार्ीलाइा यर्नपु नेछ ।
५४.मेलम्मलाप गराउन सक्नेाः
(१) सयियिले प्रचयलि काननू बिोयिि यिलापि गना यिलने उिरु ीिा पक्षहरूबीच िेलयिलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पक्षहरूले िनु सक
ु ै िहिा यवचारािीन रहेको प्रचयलि काननू ले िेलयिलापको िाध्यिबाट सिािान गना सयकने यववार्िा यववार्का
पक्षले संयि
ु रूपिा सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछन् ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि यनवेर्न यर्एकोिा िेलयिलापबाट उिरु ीको यनरोपण हुन उपयि
ु र्ेयखएिा सयियिले त्यस्िो उिरु ी
िेलयिलापको िाध्यिबाट यनरोपण गना लेयख पठाउनु पनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बिोयििको आर्ेशपयछ िेलयिलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच िेलयिलाप गराइायर्नपु नेछ ।
(५) िेलयिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोयिि हुनछ
े ।
५५.उजुरी म्नणणय गननाः
(१) सयियिले यस ऐन बिोयिि िेलयिलापको िाध्यिबाट उिरु ीको यनरोपण गना प्रयक्रया बढाएकोिा िेलयिलापको िाध्यिबाट
उिरु ीको यनरोपण हुन नसके िा पक्षहरूलाइा उिरु ीको पेशी िारे ख िोयक काननू बिोयिि कारवाही गरी सनु वाइा िथा यनणाय गने प्रयक्रया
बढाउनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको उिरु ीिा िेलयिलाप
वा यिलापि हुन नसके िा सयियिले अयिकार क्षेि रहेको अर्ालििा िाने भयन सनु ाइायर्नपु नेछ ।
५६.मेलम्मलाप वा म्मलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यि िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन कुनै उिरु ीिा यिलापि गराउँर्ा
उिरु ीको प्रकृ यि वा यिलापिको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको कुनै यववार् वा सावाियनक िथा सरकारी सम्पयि वा
यहििा असर पने र्ेयखएिा सयियिले त्यस्िो यववार्िा यिलापि गराउनेछैन ।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िाि यिलापि गना चाहेिा भने यिलापि गराइायर्नपु नेछ ।

५७.मेलम्मलापको लाम्ग प्रोत्साहन गननाः
(१) सयियिले सयियि सिक्ष सनु वाइाको लायग पेश भएको उिरु ीिा िेलयिलाप हुनसक्ने सम्भावना रहेको र्ेखिे ा पक्षहरूलाइा
िेलयिलापको लायग िारे ख िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको िारे खको यर्न सयियिले यववार्का पक्ष िथा यवपक्ष, उपयस्थि भएसम्ि पक्षले पत्याइा साथै यलइआएका
अन्य व्ययि सिेि उपयस्थि गराइा िेलयिलापको लायग छलफल गराइा पक्षहरूको बीचिा सहियि भएिा सहियि भए बिोयिि
यिलापि कागि ियार गना लगाइा यिलापि गराइायर्नपु नेछ ।
(३) उिरु ीिा िोयकएको म्यार्िा सयियि सिक्ष उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि भएर पयन िारे ख गिु ारी यववार्िा िारे खिा नरहेको
पक्ष अथवा यववार्िा पक्ष कायि नभएको भए िापयन यववार्को पेटबोलीबाट उिरु ीको पक्ष कायि हुने र्ेयखएको व्ययि सिेि
िेलयिलापको लायग उपयस्थि भएिा सयियिले िेलयिलाप गराइा यिलापिको कागि गराइायर्नपु नेछ ।
५८.प्रारम्भिक सनु वार्ण पवू ण मेलम्मलापाः
(१) उिरु ी प्रशासकले प्रारयम्भक सनु वाइाको लायग सयियि सिक्ष उिरु ी पेश हुनपु वू ा उिरु ीिा िेलयिलाप हुनसक्ने अवस्था र्ेयखएिा
वा पक्षहरूले सो व्यहोराको यनवेर्न यलइा आएिा यिलापिको व्यहोरा खल
ु ेको कागि ियार गरी सयियि सिक्ष पेश गनासक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा यिलापििा अयन्िि सहियि निटु ेको भए िापयन पक्षहरू िेलयिलापको लायग प्रयक्रयािा िान सहिि
भएिा उिरु ी प्रशासकले पक्षहरूको यनवेर्न यलइा उिरु ीिा िेलयिलापको लायग िेलयिलापकिाा सिक्ष पठाउने आर्ेशको लायग सयियि
सिक्ष पेश गनासक्नेछ ।
५९.मेलम्मलापकताणको सच
ू ी तयार गननाः
(१) सयियिले िेलयिलापको काया गराउनको लायग र्ेहाय बिोयििको योग्यिा पगु ेको व्ययिहरूको यववरण खल
ु ाइा सम्भायवि
िेलयिलापकिााको सचू ी ियार गनेछः
(क) कयम्ििा स्नािक उयिणा गरे को;
(ख) कुनै रािनीयिक र्ल प्रयि आस्था राखी रािनीयििा सयक्रय नरहेको; िथा
(ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको ।
(घ) िेलयिलापकिााको ४८ घण्टा िायलि यलइ िेलयिलापकिााको काया गर्ै आएको
(ङ) २५ बषा उिेर परु ा भएको ।
(च) िाथी योग्यिािा िनु सक
गरररहेकाको हकिा यनिलाइ
ु ै कुरा लेयखएको भएिा पयन िायलि यलइ हाल काि
यनरन्िरिा यर्न सयकने ।
(२) िेलयिलापकिााको सचू ी ियार गरे पयछ सयियिले सचू ी सभा सिक्ष पेश गरी अनिु ोर्न गराउनपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि सचू ी अनिु ोर्न भएपयछ सयियिले सावाियनक िानकारीको लायग सचू ना प्रकाशन गनापु नेछ िथा
िेलयिलापको लायग पठाउँर्ा प्रत्येक पक्षलाइा सो सचू ी उपलब्ि गराउनपु नेछ ।
६०.मेलम्मलापकताणको सच
ू ी अद्यावम्धक गननाः
(१) सयियिले र्फा ५९ बिोयिि ियार भएको सचू ी प्रत्येक वषा अद्यावयिक गनपाु नेछ ।
(२) प्रत्येक वषा अद्यावयिक गरे को िेलयिलापकिााको सचू ी सयियिले सभाबाट अनिु ोर्न गराउनपु नेछ ।

(३) यस ऐन िथा प्रचयलि काननू बिोयिि िेलयिलापकिााको सचू ीिा सचू ीकृ ि हुन योग्यिा पगु ेको व्ययिले सयियि सिक्ष सचू ीकृ ि
गररपाउनको लायग अनसु चू ी-११ बिोयििको ढाँचािा यनवेर्न यर्नसक्नेछ ।
६१.मेलम्मलापकताणको सच
ू ीबाट हटाउनेाः
(१) सयियिले र्फा ६० बिोयिि िेलयिलापकिााको सचू ी अद्यावयिक गर्ाा र्ेहायको अवस्थाका िेलयिलापकिााको नाि सचू ीबाट
हटाउनेछः(क) यनिको िृत्यु भएिा;
(ख) यनिले आफ्नो नाि सचू ीबाट हटाइापाउँ भन्ने यनवेर्न यर्एिा;
(ग) यनिले नैयिक पिन र्ेयखने फौिर्ारी अयभयोगिा सिाय पाएिा;
(घ) यनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारे ि वा यवघटन भएिा; र
(ङ) सयियिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोयिि यनिलाइा सचू ीबाट हटाउने यनणाय गरे िा ।
(च) बसइ सराइ गरे िा ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि सचू ीबाट नाि हटाइएका िेलयिलापकिााहरूको नािावली सयियिले सावाियनक सचू नाको लायग प्रकाशन
गनापु नेछ ।
६२.मेलम्मलापको लाम्ग समयावम्ध तोक्नेाः
(१) सयियिले यस ऐन बिोयिि िेलयिलाको लायग िेलयिलापकिाा पठाउँर्ा बयढिा यिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ ।
(२) िेलयिलापको लायग पठाउँर्ा सािान्यियाः वयढिा िीनिना बाट िेलयिलाप गराउने गरी िोक्नपु नेछ ।
६३.मेलम्मलापकताणको छनौटाः
(१) सयियिले िेलयिलाप गराउने कायाको लायग यववार्का पक्षहरूलाइा एक िना िेलयिलापकिााको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा पक्षहरूबीचिा एकिना िेलयिलापकिााको लायग सहियि नभएिा सयियिले पक्षहरूको सहियििा
यिन िना िेलयिलापकिााको छनौट गनापु नेछ ।
(३) पक्षहरूको बीचिा िेलयिलापकिााको नाििा सहियि हुन नसके िा सयियिले िेलयिलापकिााको सचू ीिा रहेका
िेलयिलापकिााहरू िध्येबाट र्वु ै पक्षबाट एक-एक िना िेलयिलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो िेलयिलापकिाा छनौट गररयर्नपु नेछ
।
(४) उिरु ीका सबै पक्षको सहियििा िेलयिलापकिााको सचू ीिा नरहेको यस ऐन बिोयिि िेलयिलापकिाा हुन अयोग्य नभएको कुनै
व्ययि वा संस्थाबाट िेलयिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहिि भै यलयखि यनवेर्न यर्एिा सयियिले त्यस्िो व्ययि वा संस्थालाइा
िेलयिलापकिाा िोयकयर्नपु नेछ ।
६४.मेलम्मलापकताणको पररवतणनाः
(१) सयियिले र्ेहायको अवस्था परर पक्षहरूले यनवेर्न यर्एको अवस्थािा िेलयिलापकिाा पररविान गररयर्नपु नेछः(क) र्फा ६१ बिोयिि िेलयिलापकिााको सचू ीबाट हटाउने अवस्था भएिा;
(ख) पक्षहरूले पारस्पररक सहियििा िेलयिलापकिाा हेरफे र गना िञ्िरु भएिा;

(ग) यववार्को कुनै पक्षले िेलयिलापकिाा प्रयि अयवश्वास रहेको यलयखि िानकारी गराएिा;
(घ) कुनै कारणले िेलयिलापकिााले िेलयिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा;
(ङ) यववार्को यवषयवस्िुिा िेलयिलापकिााको कुनै स्वाथा रहेको िेलयिलापकिााले िानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट
सयियि सिक्ष िानकारी भएिा; िथा
(च) िेलयिलापकिााले िेलयिलापकिााको हैयसयिले कायागर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य प्रचयलि काननू बिोयिि पालन गनापु ने
आचरण पालन नगरे िा ।
(२) िेलयिलापकिाा पररविानको कारणले िोयकएको सियिा िेलयिलापको काया सम्पन्न हुन नसक्ने भएिा सयियिले बयढिा एक
ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछ ।
६५.मेलम्मलापको लाम्ग पठाउाँदा गनन प्रम्ियााः
(१) सयियिले कुनै उिरु ी िेलयिलापको लायग िेलयिलापकिाा सिक्ष पठाउँर्ा पक्षहरूलाइा िेलयिलापकिााको सम्पका उपलब्ि गराइा
िेलयिलापकिाा सिक्ष उपयस्थि हुने िारे ख िोयक र्ेहाय बिोयििको कागि साथै रायख लेयखपठाउनपु नेछः
(क) उिरु ीको सारसंक्षपे वा िख्ु य िख्ु य कागिािको प्रयियलपी;
(ख) उिरु ीको पक्ष वा वारे स भए वारे सको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टेयलफोन नम्बर, इािेल, फ्याक्स िथा अन्य
सम्पका यववरण; िथा
(ग) िेलयिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनपाु ने स्थान र सिय ।
(२) िेलयिलापकिााले सयियि सिक्ष िाग गरे िा उिरु ीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनपु नेछ ।
(३) िेलयिलापको लायग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि यर्न यभि उिरु ीको पक्षहरू सयियि सिक्ष उपयस्थि हुने गरी िारे ख
िोक्नपु नेछ ।
(४) उपर्फा (३) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन िेलयिलापकिााले िोयकएको सिय अगावै उिरु ी सयियि सिक्ष यफिाा
पठाउने यनणाय गरे िा सो यनणायको िानकारी भएको साि यर्न यभि पक्षहरूलाइा सयियि सिक्ष उपयस्थि हुनेगरी पठाउनपु नेछ ।
६६.मेलम्मलापमा अवलभबन गनणपु नन प्रम्ियााः
(१) सयियिले पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापको लायग छलफल गने िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पक्ष िथा
िेलयिलापकिाालाइा सोको िानकारी उपलब्ि गराउनपु नेछ ।
िर पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन ।
(२) पक्षहरूलाइा उपर्फा (१) बिोयिि िेलयिलापकिााले िोके को स्थानिा िोयकएको सियिा उपयस्थि हुने र्ाययत्व रहनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयििको र्ाययत्व पक्षहरूले परु ा नगरे िा िेलयिलापकिााले िेलयिलापको प्रयक्रया बन्र् गरी सयियिलाइा सोको
यलयखि िानकारी गराइा उिरु ीको कागिाि यफिाा पठाउनसक्नेछ ।
(४) िेलयिलापको क्रििा िेलयिलापकिााले पक्षहरूबीचिा सहिकिााको भयू िका गनेछ र उि भयू िका यनवााह गने क्रििा यनिले
पक्षहरू बाहेक र्ेहायका व्ययिहरूसँग सिेि एकल वा साियू हक वािाा गनासक्नेछः
(क) यववार्को यवषयिा िानकारी रहेको उिरु ीका पक्षले रोिेको व्ययि; िथा
(ख) यववार्को यवषयवस्िुको बारे िा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी ।

(५) िेलयिलापकिााले पक्षहरूको सहियििा पक्षहरूसँग र्ेहाय बिोयिि वािाा गनासक्नेछः
(क) पक्षहरूसँग एकल एकान्िवािाा; िथा
(ख) टेयलफोन वािाा, यभिीयो कन्रे न्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप ।
(६) प्रचयलि काननू िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहुनेगरी पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले िेलयिलापको कायायवयि
यनिाारण गनासक्नेछ ।
६७.मेलम्मलापकताणको आचरणाः
(१) िेलयिलापकिााले र्ेहाय बिोयििको आचरण पालन गनापु नेछः(क) िेलयिलाप सम्बन्िी कारवाही यनष्पक्ष ढङ्गले सम्पार्न गनापु ने;
(ख) कुनै पक्षप्रयि झक
ु ाव, आग्रह, पवू ााग्रह नराख्ने वा राखेको र्ेयखने कुनै आचरण वा व्यवहार नगने;
(ग) कुनै पक्षलाइा िर, िास, झक्ु यान वा प्रलोभनिा पारी िेलयिलाप गराउन नहुन;े
(घ) यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पक्षसँग आयथाक कारोबारिा सँलग्न नहुन;े
(ङ) िेलयिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचयलि काननू िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यवपरीि आचरण गना नहुन;े
(च) िेलयिलापको क्रििा पक्षहरुसँग सम्िानिनक, सर्भावपणू ा र सबै पक्षप्रयि सिान व्यवहार कायि गने;
(छ) िेलयिलापको क्रििा पक्षहरुले व्यि गरे को यवषयवस्िुको गोपनीयिा कायि राख्ने; िथा
(ि) िेलयिलापको क्रििा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा वस्िु प्रयक्रया सम्पन्न भएपयछ वा यनि प्रयक्रयाबाट अलग
भएपयछ सम्बयन्िि पक्षलाइा सरु यक्षि यफिाा गने ।
(२) सयियिले कुनै िेलयिलापकिााले उपर्फा (१) बिोयििको आचरण पालना नगरे को उिरु ी परी वा सो यवषयिा स्वयं िानकारी
प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा यठक र्ेयखए त्यस्िो िेलयिलापकिाालाइा िेलयिलापकिााको सचू ीबाट हटाउनेछ ।
६८.म्लखत तयारी र म्मलापत्राः
(१) िेलयिलापकिााले पक्षहरुसँगको छलफल पश्चाि िेलयिलापको लायग र्वु ै पक्ष सहिि भएकोिा यिलापि गराइा सहियि भएको
यवषयवस्िु बिोयििको यिलापिको यलखि ियार गरर सयियि सिक्ष पठाउनपु नेछ ।
६९.मेलम्मलाप निएको उजुरीमा गनणपु नन कारवाहीाः
(१) िेलयिलापकिााले पक्षहरु बीचिा िेलयिलाप हुन नसके िा सो व्यहोरा खल
ु ाइा प्रयिवेर्न ियार गरी यववार्का सबै कागिाि सयहि
सयियििा यफिाा पठाउनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा िेलयिलापकिााले पक्षहरुलाइा सयियि सिक्ष हािीर हुन िाने बयढिा साि यर्नको म्यार् िोयक पठाउनु
पनेछ ।
७०.मेलम्मलाप निएको उजुरीमा म्नणणय गनणपु ननाः
(१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा सयियिले िेलयिलापको लायग पठाएको उिरु ीिा पक्षहरुबीच िेलयिलाप हुन नसयक
िेलयिलापकिााको प्रयिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा काननू बिोयिि कारवाही गरी यनणाय गनपाु छा ।

(२) उपर्फा (१) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन र्ेहाय बिोयििको उिरु ीिा अयिकारक्षेि ग्रहण गने सम्बयन्िि अर्ालि वा
यनकायिा उिरु ी गना िानु भयन सनु ाइा पठाइायर्नपु छा ः(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको यववार्िा; िथा
(ख) कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िेलयिलापको लायग प्रेयषि भएको यववार्िा ।
(३) उपर्फा (२) को र्ेहाय (ख) बिोयििको यववार्िा सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउँर्ा हायिर हुन िाने िारे ख िोकी
पठाउने िथा यियसल सिेि नक्कल खिा गरी अयभलेख रायख सक्कल यियसल सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउनपु नेछ ।
७१.मेलम्मलाप दस्तुराः
िेलयिलापिा िाने यववार्को हकिा िेलयिलापकिााले पक्षहरुले सहियििा यर्न िञ्िरु भएर्ेयख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेछैन
। िर पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- यलन पाउनेछन ।
७२.समुदाय स्तरमा हुने सामुदाम्यक मेलम्मलाप प्रवधणन गनण कमणचारी तोक्न सक्नेाः
(१)सयियिले स्थानीय स्िरिा िेलयिलाप प्रवध्र्ान गनाको लायग कायापायलकािा अनरु ोि गरे िा किाचारी खटाइा सिर्ु ाय स्िरिा
िेलयिलापको प्रवध्र्ानात्िक कायाक्रि गना सयकनेछ ।
(२) सिर्ु ाय स्िरिा हुने सािर्ु ाययक िेलयिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसु ारको योग्यिा िथा अनभु व नभएका
िेलयिलापकिाावाट िेलयिलाप गराउन वािा पने छै न ।
(३) सयियिले सिर्ु ायस्िरिा हुने सािर्ु ाययक िेलयिलापको कायायवयि िोके विोयिि हुनछ
े ।
पररच्छे द ९

म्नणणय कायाणन्वयन सभबन्धी व्यवस्था
७३. सम्चवालयको म्जभमेवारीाः
कायापायलकाको प्रत्यक्ष यनयन्िण र यनर्ेशनिा रयह सयियिको यनणाय कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पणू ा कायाको रे खर्ेख गने
यिम्िेवारी वहन गनापु नेछ ।
७४.सहयोग गनणपु ननाः
(१) गाउँपायलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै विा कायाालय िथा अन्य कायाालयले यस ऐन िथा प्रचयलि काननू बिोयिि
सयियिले गरे को यनणाय बिोयिि व्ययि वा संस्था वा अन्य कसैसँग असल
ु गनपाु ने िरीवाना वा अन्य रकि असल
ु उपर गना सहयोग
गनापु नेछ ।
(२) यस ऐन िथा प्रचयलि काननू बिोयिि सयियिले असल
ू गनापने िरीवाना, यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असल
ु उपर नभइा
उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोयििका कायाालयहरुले कुनै यसफाररश वा कुनै काया गररयर्नेछैनन ।
७५.असल
ु उपर गननाः
(१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनणाय बिोयिि कुनै पक्षसँग िरीवाना वा यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असल
ु उपर गनापु ने
भएिा सो पक्षले िरीवाना यिना बझु ाउन लयाएिा बयु झ सर्रस्याहा गरी िरीवानाको लगि किा गनपाु नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोयिि असल
ु उपर नभएिा लगि राखी सम्बयन्िि पक्षको नाि नािेसी िथा िरीवाना रकि सिेिको यववरण
गाउँपायलकाको कायाालयका साथै सबै विा कायाालयिा सिेि अयभलेखको लायग पठाउनपु नेछ ।
(३) सम्बयन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोयिि लेयख आएिा त्यस्िो पक्षसँग िरीवाना रकि असल
ु उपर गरी अयभलेख शाखािा
सर्रस्याहा गना पठाउनपु नेछ ।
७६.िरीिराउ गननाः
(१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरे को कुनै यनणाय बिोयिि कुनै पक्षले राखेको र्स्िरु , वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट
भराइा पाउने भएिा भराइा पाउने पक्षले भरी यर्नपु ने पक्षको त्यस्िो रकि भराइा यर्नपु ने स्रोि खल
ु ाइा अनसु चू ी-१२ बिोयििको ढाँचािा
यनवेर्न यर्नपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्ँर्ा यथासम्भव नगर् रहेको बै ँक खािा वा कुनै सहकारी वा बचि सस्ं थािा रहेको रकि र सो
नभएिा यललाि यबक्री गरी असल
ु उपर गनपाु ने अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पयिको व्यहोरा खल
ु ाइा यनवेर्न यर्नपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयििको यनवेर्निा र्फा ७८ बिोयििको यववरण खल
ु ाइा यनवेर्न यर्नपु नेछ
७७.चलन चलार्णम्दनेाः
(१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरे को कुनै यनणाय बिोयिि कुनै सम्पयि वा अयिकार वा कुनै यवषयवस्िु वा सेवा वा अन्य कुनै
यवषयको चलन पाउने ठहरे को पक्षले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको यववरण खल
ु ाइा अयभलेख प्रशासक सिक्ष अनसु चू ी-१३ को
ढाँचािा यनवेर्न यर्नपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न परे िा अयभलेख प्रशासकले यनणाय बिोयििको यवषयको चलन चलाइायर्नपु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्ँर्ा चलन चलाउनु पने सम्पयिको र्फा ७८ बिोयििको यववरण खल
ु ाउनपु नेछ ।
७८.सभपम्िको म्ववरण खुलाउनुपननाः भररभराउ गना वा चलन चलाइ पाउनको लायग यनवेर्न यर्ने यववार्को पक्षले यनवेर्निा
सम्पयिको यववरण उललेख गर्ाा र्ेहाय बिोयििको यववरण खल
ु ाउनु पनेछः(क) अचल सम्पयिको यववरण
(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना िथा चार यकलला;
(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा क्षेिफल;
(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगायफट;
(४) घर िग्गाको अवयस्थिी आवास वा औद्योयगक वा व्यापाररक क्षेििा रहेको व्यहोरा;
(५) कच्ची वा पयक्क सिकसँग िोयिएको व्यहोरा;
(६) घरिग्गाको स्वायित्व रहेको व्ययिको नाि थर साथै स्वायित्व भन्र्ा फरक व्ययिको भोगचलन रहेको भए
भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यववरण; िथा
(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्यबयक्र हुन सक्ने न्यनू िि िलू य ।
(ख) चल सम्पयिको यववरणः
(१) चल सम्पयि रहेको ठाउँ िथा भोग वा यनयन्िण राख्नेको नाि थर;
(२) बै ँक खािािा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बै ँक िथा शाखाको नाि;

(३) चल सम्पयिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि यबयक्र िलू य; िथा
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पयि भए अवस्था, प्रकृ यि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइि र सँख्या ।
७९.सभपम्ि रोक्का राख्नेाः
(१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोयिि यनणाय कायाान्वयनको लायग यनवेर्न परे पयछ र्ेखाइएको सम्पयिको हकिा
आवश्यक पने ियि िेथा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा यनणायको लायग कायाापायलका सिक्ष पेश गने र कायापायलकाबाट रोक्का राख्ने
यनणाय गरे पछी यनणाय बिोयिि िेथा रोक्का राख्नको लायग सो िेथा र्िाा रहेको कायाालय वा रयिष्रेशन गने कायाालयिा लेयख
पठाउनपु नेछ ।
(२) बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पयिको हकिा यनवेर्न परे को बयढिा र्इु ा यर्न यभि सम्पयि िायर्ाि गना लगाइा िायर्ाि
गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने ियि सम्पयि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, िनु ाफा आयर् आय यनयन्िण गनाु वा रोक्का
राख्नपु छा र त्यसको भपााइा सम्बयन्िि पक्षलाइा यर्नपु छा ।
(३) र्फा ७८ को र्ेहाय (ख) बिोयििको सम्पयिको हकिा भररभराउको लायग आवश्यक पने ियि सम्पयि रोक्का राखी रोक्काको
सचू ना आवश्यकिाअनसु ार लेखा शाखा वा सम्बयन्िि बै ँक वा सम्बयन्िि यनकायिा िुरुन्ि लेयख पठाउनपु नेछ ।
(४) सम्पयि रोक्का सम्वयन्ि आर्ेश अनसु चू ी १४ बिोयिि हुनछ
े ।
८०.सभपम्ि म्ललाम गदाण अपनाउनपु नन कायणम्वम्धाः
(१) कायापायलकाले यस ऐन बिोयिि भरीभराउ गनपाु ने यबगो वा कोटा फी वा त्यस्िै कुनै रकि असल
ु उपर गना र्फा ७८ को र्ेहाय
(क) बिोयिि सम्पयिको यववरण खल
ु ाइा र्खाास्ि परे िा त्यस्िो रकि भरी यर्नपु ने व्ययिलाइा बझु ाउनपु ने रकि बझु ाउन साि यर्नको
म्यार् यर्इा सचू ना िारी गनापु छा ।
(२) उपर्फा (२) बिोयििको म्यार्िा रकि बझु ाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीयर्नपु ने व्ययिको भरीपाउने व्ययिले र्ेखाएको र्फा ७८
को र्ेहाय (क) बिोयििको सम्पयि िायर्ाि गरीलयाउनपु छा ।
(३) र्ण्ि, िरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै अर्ालि वा यनकाय वा गाउँपायलका वा सयियिको यनणायले असल
ु उपर गनापु ने कुनै
रकिको हकिा त्यस्िो असल
ु उपर हुनपु ने व्ययिले बझु ाउन नलयाएिा यनिको िनु सक
ु ै अचल सम्पयि फे ला परे िा िायर्ाि गरी रोक्का
राख्नपु छा ।
(४) उपर्फा (३) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन िेथा ििानि वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ायखल गरे को हकिा सो
सम्पयिबाट खाम्ने ियि रकिको लायग उपर्फा (३) बिोयिि गरररहनपु र्ैन ।
(५) उपर्फा (४) बिोयिि िोल कायि भएपयछ उि अचल सम्पयिको यललािको सचू ना सम्बयन्िि पक्षलाइा यर्इा सवासािारणको
िानकारीको लायग यललाि हुने यियि र सम्पयिको यववरण सयहिको सावाियनक सचू ना गाउँपायलका, यिलला प्रशासन कायाालय,
यिलला अर्ालि, यिलला सिन्वय सयियिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा यनयन्िकको कायाालयिा टाँस्न लगाउनपु नेछ ।
(६) उपर्फा (५) बिोयििको सचू नािा िोयकएको यर्निा उि सचू नािा िोयकएको सम्पयि पञ्चयकिे िोलबाट िायथ बढाबढ प्रयक्रया
बिोयिि यललाि गनापु नेछ ।
(७) यललाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि यिलला अर्ालि, यिलला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी
कायाालय िथा गाउँपायलका क्षेि यभि रहेका अन्य सरकारी कायाालयका प्रयियनयिलाइा रोहवरिा राख्नपु नेछ ।

(८) उपर्फा (६) बिोयिि गर्ाा उि सम्पयि कसैले पयन यललाि सकार नगरे िा सोयह प्रयक्रयाबाट पनु ः र्ोस्रोपटक यललाि गनपाु नेछ
िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पयन कसैले यललाि सकार नगरे िा भराइापाउने पक्ष यनवेर्कलाइा नै उि सम्पयि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना
लगाउनपु नेछ ।
(९) उपर्फा (८) बिोयिि गर्ाा यनवेर्कले सम्पयि सकार गना नचाहेिा पयछ अको िेथा खलु न आएका बखि काननू बिोयिि
गनेगरी यनिको यनवेर्न िािेलीिा राखी यललाििा चढाइाएको सम्पयि फुकुवा गरीयर्नपु छा ।
(१०) यस र्फािा अन्यि िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन गाउँपायलकाको कुनै रकि असल
ु उपर गने क्रििा यललाि गर्ाा कसैले
सकार नगरे िा ियििा सकार हुन्छ त्ययििा नै सो सम्पयि यललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा काननू बिोयिि
अन्य सम्पयि वा प्रयक्रयाबाट असल
ु उपर गनपाु नेछ ।
८१.तायदात गनन प्रम्ियााः
(१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोयिि सम्पयि िायर्ाि गनपाु र्ाा कयम्ििा विा सयचव स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल
सम्पयिको चलनचलिीको िलू य स्पष्ट खलु ने गरी िायर्ाि गनालगाउनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयिि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनापु ने सम्पयिको चलनचलिीको िलू य कायि गने प्रयोिनले पञ्चयकिे
िोल कायि गरी िचु लु का खिा गरी अयभलेख प्रशासक सिक्ष प्रयिवेर्न सयहि पेश गनपाु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा र्ेहाय बिोयििक कुरालाइा आिार यलइा कायि गनपाु नेछः
(क) यनवेर्कले यनवेर्निा खल
ु ाएको िलू य;
(ख) यनणायिा उललेख भएको भए सो िलू य;
(ग) पक्षले ििानि वा कुनै अन्य प्रयोिनको लायग कायापायलका सिक्ष यनवेर्न यर्ँर्ा खल
ु ाएको िलू य;
(घ) िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िलू याँकन अनसु ारको िलू य;
(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरे को न्यनू िि िलू य;
(च) अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी यनकायले कुनै िलू य कायि गरे को भए सो िलू य;
(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गनाभु न्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्यबयक्र भएको भए सो िलू य ।
स्पम्िकरणाः“पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पयि यबयक्र गनपाु र्ाा यबयक्रहुने न्यनु िि िलू यलाइा सम्झनपु छा ।
(४) उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा र्ेहाय बिोयििको कुरालाइा सिेि ध्यानिा राख्नपु नेछः
(क) औद्योयगक वा व्यापाररक वा आवास क्षेि लगायि सिक सञ्िालसँग िोयिएको छ वा छै न; िथा
(ख) नगरक्षेियभि पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवयिक िलु याँकन प्रयिवेर्न ।
८२.खाभनेजम्त मात्र म्ललाम गनणपु ननाः
(१) कायापायलकाले र्फा ८० बिोयिि यललाि गर्ाा असल
ु गनपाु ने बाँयक खाम्ने ियि सम्पयििाि यललाि गनपाु नेछ ।
(२) सम्पयि यललाि गर्ाा सकार भएको रकि असल
ु उपर गनपाु ने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको ियि रकि सम्पयिवाल पक्षलाइा
यफिाा गरीयर्नपु छा ।
(३) उपर्फा (२) बिोयिि रकि यफिाा पाउने पक्ष यललाि गर्ााको बखि उपयस्थि नभएको भए रकि यफिाा यलन आउनभु नी यनिको
नाििा साि यर्नको सचू ना िारी गरीयझकाइा रकि यफिाा गनपाु छा ।
(४) उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा सम्बयन्िि पक्ष रकि यफिाायलन नआएिा उि रकि सयञ्चिकोषिा र्ायखल गरी आम्र्ानीबाँयि
सर्रस्याहा गनापु छा ।

(५) अयभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोयिि यललाि गरे को सम्पयि सकार गने पक्षको नाििा सम्पयि र्िाा नािसारीको लायग
सम्बयन्िि कायाालय वा यनकायिा पिाचार गरी यनिलाइा सम्पयिको चलनपिू ी उपलब्ि गराइा आवश्यक परे सो सम्पयिको चलन
चलाइायर्नपु छा ।
(६) यस ऐनिा अन्यि िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन र्फा ८० बिोयििको यललाि प्रयक्रया अगािी बयढसके पयछ भराउनपु ने
रकि बझु ाउन लयाए पयन सो रकि नबयु झ सम्पयि यललाि गनपाु नेछ ।
८३.म्ललाम उपरको उजुरीाः
यस ऐन बिोयिि भएको यललािको प्रयक्रयािा यचि नबझ्ु ने पक्षले िनु प्रयक्रया उपर यचि नबझु ेको हो सो भएको पन्र यर्न यभि
सयियि सिक्ष उिरु ी पेश गरी भएको आर्ेश बिोयिि गनपाु नेछ ।
८४.म्बगो िराउाँदा वा चलनचलाउाँदा लागेको खचणाः
यस ऐन बिोयिि यबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचा यबगो भरीयर्नपु ने वा चलनयर्नपु ने सम्बयन्िि पक्षले व्यहोनापु नेछ ।
८५.यथाम्स्थम्तमा राख्नेाः
कायापायलकाले यस ऐन बिोयिि चलनचलाइा िाग्न वा यबगो भराइापाउन कुनै सम्पयि र्ेखाइा यनवेर्न परे पयछ यबगो भराउने वा
चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लायग उि सम्पयि हकहस्िान्िरण गना, भत्काउन, यबगाना िथा कुनै प्रकारको यनिााण काया
गरी उि सम्पयिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बयन्िि पक्षको नाििा आर्ेश िारी गरी उि सम्पयि यथायस्थयििा
राख्नपु नेछ ।
८६.म्नवेदनबाट कारवाही गननाः
(१) अयभलेख प्रशासकले कुनै पक्षले र्फा ८५ बिोयिि भएको आर्ेश यवपररि कुनै सम्पयिको हक हस्िान्िरण वा स्वरुप पररविान
आयर् गरे को यनवेर्न परे िा उि यनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पक्षको नाििा यिन यर्नको म्यार् िारी गरी यनिलाइा हायिर गराइा सो
यनवेर्न सयियि सिक्ष पेश गनपाु नेछ ।
(२) सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न पेश हुन आएिा पक्षलाइा नयाँ उिरु ी र्िाा गना नलगाइा उि यनवेर्नबाट नै आवश्यक
कारवाही गरी यनणाय गनापु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्नको व्यहोराबाट यनवेर्न सयियिको
क्षेिायिकार यभि नपने यवषयिा परे को र्ेयखएिा सयियिले उि यवषयिा क्षेिायिकार ग्रहण गने अर्ालि वा यनकाय सिक्ष िान सनु ाइा
यर्नपु नेछ ।
८७.चलनचलाउने सच
ू नााः
(१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनणाय बिोयिि चलन चलाइा पाउन यनवेर्न परे िा चलन चलाउने यियि खल
ु ाइा फलानो यियििा
फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटइा आउने हुर्ँ ा सो यियि अगावै घर िग्गा खायल गरीयर्नु भयन चलन यर्नपु ने पक्षको
नाििा सचू ना िारी गनापु नेछ ।
(२) चलनयर्नपु ने सम्पयि उिरु ीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अयभलेख प्रशासकले सोयह पक्षको नाििा
उपर्फा (१) बिोयििको सचू ना िारीगनपाु नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोयिि िोयकएको यियििा खयटइािाँर्ा घरिग्गा खाली गरे को भए सम्बयन्िि किाचारीले चलन चलाइा यर्एको
िचु लु का खिागरी िथा घरिग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको िचु लु का खिा गरी प्रयिवेर्न साथ
अयभलेख शाखािा पेश गनापु नेछ ।
पररच्छे द १०

म्वम्वध
८८.नक्कल म्नवेदनाः
(१) सयियि सिक्ष र्िाा रहेको उिरु ीको कुनै सरोकारवाला पक्षले यववार्को यियसलिा रहेको कुनै कागिपिको नक्कल यलनको लायग
यनवेर्न यर्एिा सयियिले उि पक्षलाइा सो कागिको नक्कल उपलब्ि गराउनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्ँर्ा सम्बयन्िि पक्षले उिरु ी शाखािा रहेको यियसलको नक्कल यलनपु र्ाा उिरु ी प्रशासक िथा
अयभलेख शाखािा रहेको यियसलको नक्कल यलनपु ने भएिा अयभलेख प्रशासक सिक्ष यनवेर्न पेश गनापु नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्नको एघार बिे अगावै पेश भएिा सम्बयन्िि किाचारीले सोयह यर्न र सो भन्र्ा पछी पेश
भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह यर्न नभए सोको भोयलपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्ँर्ा फरक फरक उिरु ीको लायग फरक फरक यनवेर्न यर्नपु नेछ ।
(५) यववार्को कुनै पक्षले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्ँर्ा नक्कलको सिािा कागिपिको फोटो यखच्ने अनिु यि िागेिा सो
यर्नपु नेछ ।
(६) नक्कल यनवेर्न यर्ँर्ा अनसु चू ी-१५ बिोयििको ढाँचािा यर्नपु नेछ ।
८९.नक्कल दस्तुराः
(१) सम्बयन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोयिि नक्कल वा फोटो यखच्नको लायग यनवेर्न यर्नेपक्षसँग र्ेहाय बिोयििको र्स्िरु यलइा
नक्कल उपलब्ि गराउनपु नेछः
(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रयि पृष्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले;
(ख) सयियिको यनणाय कागिको हकिा प्रयि सक्कल पानाको प्रयि पृष्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; िथा
(ग) यलखि कागिपिको नक्कल नयलइा फोटो यखच्न चाहेिा प्रयि पानाको रू ५।– रुपैयाँको र्रले ।
(२) उपर्फा (१) िा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि काननू बिोयिि नक्कल र्स्िरु नलाग्ने पक्षलाइा यस र्फा
बिोयििको र्स्िरु लाग्नेछैन ।
(३) यस र्फा बिोयिि नक्कल उिार गरी लैिाने पक्षले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था आफै गनपाु नेछ ।
९०.दस्तुर उल्लेख गननाः
(१) नक्कल प्रिायणि गने सम्बयन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिायणि गर्ाा नक्कल लैिाने पक्षको नाि थर िथा उिरु ीिा हैयसयिका
साथै नक्कल उिार गरे वापि र्ायखल गरे को र्स्िरु र नक्कल पाना सिेि उललेख गरी नक्कल यर्एको व्यहोरा िनाइा नक्कल प्रिायणि
गनापु नेछ ।
९१.दस्तुर चुक्ता निर्ण नक्कल नम्दर्नेाः सम्बयन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोयिि नक्कल िाग्ने पक्षले नक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९
बिोयिि लाग्ने र्स्िुर र्ायखल नगर्ाासम्ि नक्कल यर्नेछैन र सो नक्कलको आयिकाररकिा प्रिायणि गना पाउनेछैन ।

९२.प्रचम्लत काननू बमोम्जम हुनेाः
यस ऐनिा िनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए िापयन उिरु ीसँग सम्बयन्िि प्रचयलि काननू िा कुनै कुरा लेयखएको भए सोिा लेयखए ियिको
हकिा सोयह बिोयिि हुनछ
े ।
९३.म्नयम बनाउने अम्धकाराः
सयियिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लायग आवश्यक यनयि बनाउन सक्नेछ ।

अनस
ु गु चहरु

अनस
ु ूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको
यिवेदि-पत्र
िाप्लेजङ
ु यजल्ला आठराई यत्रबेणी गाउँपायलका वडा िं..... .बस्िे............... .......
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीियि
वर्ष .................................. को .............................................)प्रथि पक्ष( यिवेदक.............
यवरुद्ध
.............. यजल्लागाउँपायलका ............. ./उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं वस्िे वर्ष ............... ......... .
)दोस्रो पक्ष( यवपक्षी.................................................................................. को ..................
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वदुँ ाहरुिा लेयिए विोयजि यिवेदि गदष छु :
१.ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायजक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि
२ वर्ष सम्ि अथाष ि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिु धरु दाम्पत्य जीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि
जायजन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायष िा छोरा जन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिँदै जाि थाल्यो
। २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि गएँ
। िर यिजले यििीसँग िेरो जीवि चल्ि सक्दैि, ि घर जाि सयिि, यििी जे गिष पु छष गर भयि ठाडो जवाफ यदि थायलि । के कारणले
यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छै ि आफुिस
ु ी गर र िलाई सम्पकष िगर,गरेिा राम्रो हुदँ िै भयि धाक धम्की र
त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फके ला र घर आउयलि भयि पिी वसे ँ िर आईिि । कररव ३ वर्ष पछी अथाष ि २०७४ साल
भाद्र ियहिािा पिु ः यलि गएँ िर यवपक्षी िसँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला जेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष
गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गरे । ियु ककलले ज्याि जोगाई यिराश भएर घर फयकषएँ र अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसँग पिु ः फयकष
आउिे र दाम्पत्य जीवि सिु धरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।
२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई जे जो वझ्ु िपु छष वि
ु ी यववाद यिरुपण गराईपाउँ ।
३.यस गाउँपायलकाबाट जारी भएको स्थािीय न्याययक कायष यवयधको दफा ...... विोयजि यिवेदि दस्िरु रु...., दोस्रो पक्ष १ जिालाई
म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु यसै यिवेदिसाथ ...... सिेि गरी जम्िा रु .............
दायिल गरेको छु ।
४.यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ अिस
ु ार यसै सयियिको अयधकारक्षेत्रयभत्र पदष छ । )२(
५.यो यिवेदि हदम्यादयभत्रै छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।
६.यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँ किै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छै ि ।
७.यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफषका र िेरो घर िफषका पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझ्ु ि सयकिेछ ।
८.यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुि,् िठु ा ठहरे कािूि विोयजि संजाय भोग्ि ियार छु ।
यिवेदक
िािः .............................
इति संवि ् ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोज शभ
ु ि् ।

अनस
ु ूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उजरु ी दिाा गरे को तनस्साको ढााँचा
श्री ....................

........................ ।
ववषय:

उजुरी दिााको तनस्सापत्र सम्बन्धिा ।

.................... बस्ने िपाइ भनी ....................................... ववरुद्धिा ....................... बस्ने .................... ले ........................
तनस्सा यो भएकोले कायि ................ .नं दिाा गरी दिाा मितििा आजको ल्याएकोिा गना दिाा उजुरी
। छ गररहदएको जारी
अधधकृि किाचारी
दस्िखि:........
मिति: ..........

अनस
ु ूची-३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्यातयक समिति
.......... गाउाँ पामलकािा खडा गररएको िारे ख भरपाई
वादी

प्रतिवादी

.................

...................
िद्
ु दा ....................

मिति ........... िा ......................................... काि भएकोले सोिी हदन ........... बजे यस न्यातयक समिति/कायाालयिा
उपस्स्िि िुनेछु भनी सिी गने ......
वादी ................
इति संवि ् ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोज शभ
ु ि् ।

प्रतिवादी ................

अनस
ु चू ी-४
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्यातयक समिति

.......... गाउाँ पामलका
बाट जारी भएको िारे खको पचाा
वादी

प्रतिवादी

...............

.................
िद्
ु दााः ......................

मिति ............... िा .................... काि गना ........ बजे िास्जर िुन आउनुिोला ।
फााँटवालाको दस्िखि
मिति .................

अनस
ु ूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
मलखखि जवाफको निन
ू ा
न्यातयक समिति सिक्ष पेश गरे को
मलखखि जवाफ
प्रिि पक्ष
................................स्जल्लागाउाँ पामलका ......................नगरपामलका/ििानगरपामलका वडा नं
को......................................... (नािा सम्बन्ध उल्लेख गने) वषा

वस्ने ...........................

मलखखि..................................................................... को .............

प्रस्िुिकिाा जवाफ
दोस्रो पक्ष
.............. स्जल्लागाउाँ पामलका

.............

/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका, वडा

नं वस्ने

...............

.

)तनवेदक( ववपक्षी.................................................................................................... को ......... वषा छोरा को...................................................................
ववषय सम्वन्ध ववच्छे द ।
ि तनम्न वद
ुाँ ािरुिा लेखखए विोस्जि तनवेदन गदा छु :
१.ि मलखखि जवाफ प्रस्िुिकिाा र ववपक्षी तनवेदकववच संवि २०६९ सालिा सािास्जक परम्परा
अनुसार वववाि भएको व्यिोरा हिक िो । िािीबाट २०७१ साल जेििा १ छोराको सिेि जायजन्ि
भएको हिक िो । २०७१ सालको तििारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन
फोनबाट अनुरोध गरे को, २ पटकसम्ि मलन आएको िर ि घर नगएको,िैले ववपक्षी तनवेदकलाई
दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्ने भनेको र िेरा दाईभाईले शारीररक आक्रिण गने सम्िको काया
गरे कोभतन कपोलकस्ल्पि झुिा र िुाँदै नभएका तनराधार व्यिोरा उल्लेख गरी वववाद गरे को कुरा
उल्लेख गना चािान्छु ।
२.

गलौच गामल मिली सिेि तनवेदक ववपक्षी िलाई, डर, धाक, धम्की दे खाई िािपाि गरी घरबाट

तनकाला गरे पछी ि िाइिीिा आई वसेकी िुाँ । वववाि भएको केिी वषापछी ववना कारण ििािी
ववमभन्न ककमसिका आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगायिका काििरु िुाँदैगए ।
पररवारका अन्य सदस्यिरुले ि िािी घण
ृ ा गने, वोलचाल नगने जस्िा काया गरे पतन ववपक्षीबाट

केिी सिय िलाई नै सििान र सियोग गदै आएका धिए िर पछी ववपक्षी तनवेदक सिेि उतनिरुसाँगै
मिले र िलाई जवरजस्ि गरबाट तनकाल्ने कायािा सिभागी भए

। के कुन कारणले वा िेरो के

गल्िीले यसो गरे का िुन भतन वझ्
ु दा वेलावेला दाइजो नल्याएको भतन िाइिी पक्षसिेिको आलोचना
गने गरे का धिए । सायद उतनिरुलाई दाइजोकै लोभका कारण िलाई घरबाट तनकालीहदएका िुनुपदा छ

। िैले कुनै गल्िी नगरे को र ववपक्षी लोग्नेसाँग पूवव
ा ि िाया, सद्भाव र सम्िान यिावि रिे कोले
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यिावि कायि गरीपाउाँ ।
३.घरबाट जवरजस्ि तनकालेपछी ४ िहिनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्डै ३
वषासम्ि वेखवर, सम्पकाववहिन वसी अहिले एक्कासी सम्वन्ध ववच्छे दको िाग गरी तनवेदन हदनु
आफैँिा आश्चयाजनक लागेको छ, सत्य िथ्य वुखझ कानून विोस्जि गररपाउाँ ।
४.

जवाफ मलखखि विोस्जि.... दफा कायाववधीको न्यातयक स्िानीय भएको जारी बाट.........................

। छु गरे को दाखखल तनवेदनसाि यसै...... रु दस्िुर वापि
५.

यो मलखखि जवाफ म्यादमभत्रै मलई ि आफैं उपस्स्िि भएको छु ।

६.

यस ववषयिा अन्यत्र किीीँ किै कुनै तनकायिा कुनै प्रकारको तनवेदन हदएको छै न ।

७.

यसिा लेखखएका व्यिोरा हिक सााँचो सत्य िुन ्, झुिा ििरे कानून विोस्जि संजाय भोग्न

ियार छु ।
तनवेदक

नािाः ...................................
इति संवि

.............. िहिना ..................... साल .................गिे। शुभि ् रोज....................

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
न्यातयक समितिबाट जारी भएको

म्याद सूचना

............................................................. वस्ने

........................................

नाउाँ िा

को.....................................................

गाउाँ पामलका/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका कायाांलयबाट जारी भएको १५ सूचना हदने )पन्र(

............................................... वस्ने

वववाद................................... ववरुद्ध िपाईंको ले....................................................................

यो िपाईले अिाः । छ पिाईएको साि यसै प्रतिमलपी को सो िुाँदा गरे को दिाा तनवेदन भतन परे को
(१५ मितिले भएको िािेल पूवक
ा ररि वा वुझक
े ो म्यादपन्र सहिि भनाइ आफ्नो मभत्रिा हदन )

वा विोस्जिको कानन
ू वा आफैंरे श िाफाि यस कायाालयिा िास्जर िुन आउनि
ु ोला । अन्यिा कानन
ू
विोस्जि िुने व्यिोरा जानकारी गराईन्छ ।

इति सम्बि। .........शभ
रोज गिे......................िहिना.......................साल...................
्
ु ि.............

अनस
ु ूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा
....................................... न्यातयक समिति
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
तनणाय
संवि ............... सालको तनवेदन नं........
ववषयाः वलेसीबाट पानी झारे को ।

................. स्जल्ला ................ गाउाँ पामलका/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका वडा नं............
...............................वस्ने ..................................................................................प्रिि पक्ष
ववरुद्ध

................. स्जल्ला ................ गाउाँ पामलका/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका वडा नं............
...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो पक्ष
स्िानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७)१(ञ विोस्जि तनवेदन दिाा भई सोिी ऐनको दफा
४६ विोस्जि गिन भएको न्यातयक समिति सिक्ष प्रस्िि
ु िुन आएको िद्
ु दाको संक्षक्षप्ि िथ्य र
तनणाय यस प्रकार छाः
१(

..............

गाउाँ /नगर/उपििानगर/ििानगरपामलका

वडा

नं.

.......................

नक्सा

मसट

नं....

कक.नं........क्षे.फ...........को घरजग्गािा पस्श्चि िफाका कक.नं..........का संधधयार ववपक्षी ...................ले घर वनाउाँ दा
आफ्नो घरजग्गािा मसिानासम्ि आई जोडड वनाएको िर छि ििा वलेसीको पानी आफ्नो घर
कम्पाउण्डमभत्र झानेगरी वनाएको िुाँदा सो वलेसी वन्द गराइपाउाँ भन्ने तनवेदकको तनवेदन व्यिोरा
।

२(

.............. गाउाँ /नगर/ििानगर पामलकाबाट प्रचमलि भवन तनिााण सम्वन्धी िापदण्ड विोस्जि

इजाजि प्राप्ि गरी भवनको नक्सा सिेि स्वीकृि गराई सो नक्सा विोस्जि भवन तनिााण गरे को
िुाँ । ववपक्षी तनवेदकले भने विोस्जि आफ्नो घरको छि ििा वलेसीको पानी तनजको घर
कम्पाउण्डमभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरजग्गािा झाने गरे को िुाँदा झुिा तनवेदन खारे ज गररपाउाँ
भन्ने प्रत्यिीको मलखखि जवाफ ।

३(

.............. गाउाँ /नगर/उपििानगर/ििानगर पामलकाबाट स्िलगि तनररक्षण ििा सवेंक्षण गना गएका

प्राववधधक टोमलले स्िलगि तनररक्षण गरी मिति.........िा पेश गरे को स्केच सहििको प्रतिवेदनबाट
प्रत्यिीको घरिफाबाट छि ििा वलेसीको पानी खस्दा तनवेदकको घर कम्पाउण्डमभत्र पने गरे को
दे खखन्छ भन्ने व्यिोरा उल्लेखखि भएको ।
४(

वववादका

दव
ु ै

पक्षलाई

िेलमिलाप

गराउने

प्रयोजनका

लाधग..........................

गाउाँ पामलका/उपििानगर/ििानगरपामलक वडा नं........,................. िा रिे को िेलमिलाप केन्रिा पिाउाँ दा
िेलमिलाप िुन नसकी फकका आएको ।

तनणाय

दव
ु ै पक्षलाई सुनुवाईको लाधग आज पेशी िोककएकोिा वववादका सम्वस्न्धि पक्षिरु स्वयिं ििा
तनजिरुबाट तनयुक्ि गरे का कानून व्यवसायीिरु सिेिको भनाई सुनी पुनाः मिलापत्र गनि
ुा ोस भतन
सम्झाउाँ दा वझ
ु ाउाँ दा पतन मिलापत्र गना िञ्जरु नगनुा भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिाण कागजिरुको
सिेि िूल्याङ्कन गरी स्िानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९)२( विोस्जितनणाय हदनुपने
िुन आई तनणायिफा ववचार गदाा तनवेदकको कक. नं....को पस्श्चििफा प्रत्यिीको कक.नं....को घरजग्गा
जोडडएर रिे कोिा वववाद दे खखएन । तनवेदकको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डमभत्र प्रत्यिीको

छि ििा वलेसीको पानी झारे को िो िोइन भतन स्िलगि रुपिै जााँचवुझ गरी प्राववधधक प्रतिवेदन
पेश गना कायाालयबाट खहट गएका प्राववधधक किाचारीले मिति.............िा पेश गरे को स्केच सहििको
प्राववधधक प्रतिवेदन सिेिबाट तनवेदकको िाग दावी विोस्जि आफ्नो घर कम्पाउण्डमभत्र प्रत्यिीको
छि ििा वलेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुस्टट िुने दे खखन्छ । प्रत्यिीले यस कायाालयबाट पाररि

गरे को नक्सािा सिेि छि ििा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भतन दे खाईएको र
तनवेदकको घर कम्पाउण्डमभत्र पानी झाना पाउनप
ु छा भतन प्रत्यिीले दावी ववरोध गना सिेि नसकेको
र प्रचमलि कानून र प्रचलनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्डमभत्र आफ्नो छि ििा वलेसीको पानी
झाना पाउने नदे खखएको िुाँदा तनवेदकको िाग विोस्जि प्रत्यिीले आफ्नो छि ििा वलेसीबाट आफ्नै
घर जग्गािा पानी झाने प्रवन्ध गनप
ुा ने दे खखन्छ । तनवेदकको घर कम्पाउण्डिा पानी झाना नपाउने
ििछा

। सो ििनााले िपमशल बिोस्जि गनुा ।

तपलशि
१.
२.
३.

सरोकारवालाले नक्कल िाग गना आएिा तनयिानस
ु ार दस्िुर मलई नक्कल हदनु ।

यो तनणायिा धचत्त नवुझे ३५ हदनमभत्र ..............स्जल्ला अदालििा पुनरावेदन गना जानु भतन
प्रत्यिीलाई सुनाईहदनु ।

म्यादमभत्र पुनरावेदन नपरे िा कानून विोस्जि तनणाय कायाान्वयन गन/ुागराउनु ।

इति संवि ् ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोज शभ
ु ि् ।

अनस
ु ूची-८
(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित)
अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमनू ा
........................................................... न्याययक सयियि
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवि ............................ सालको यिवेदि िं........
यवषयः यियििलाई उिचार गराउिे सम्वन्धिा ।

................. यजल्ला ................ गाउँ िायलका/उििहािगरिायलका/िहािगरिायलका विा िं............
...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि िक्ष
यवरुद्ध

................. यजल्ला ................ गाउँ िायलका/उििहािगरिायलका/िहािगरिायलका विा िं............
...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो िक्ष
यसिा यिवेदकको िाग विोयजि ..........................यजल्ला विा िं................................

वस्ने

...............को िायि ..........................को छोरा/छोरी वषष ................ को ................ले आफु लाई
असाध्य रोग लायग यिययिि रुििा हप्ताको २ िटक िृगौला िायलोयसस गिष यचककत्सकले यशफाररस गरे कोिा
एकाघरका छोरा वषष .................. को ...........................ले यिययिि रुििा िायलोयसस गिष अटेर गरे को,
ँ िभएको वहािा गिे गरे को, कयहले कयहले कायाषलयको कािको व्यस्ििाले फु सषद ियिलेको आकद
घरर घरर रुिया
कारण जिाई आफु ले यिययिि प्राप्त गिुषििे स्वाथ्य सेवा प्राप्त गिष िसके को हँदा आफ्िो जीवि झिझि खिरायुक्त
वन्द गएको भयि अस्ििालको यचककत्सकको िुजाष र यशफाररस सयहि िेश हि आएको यिवेदि उिर प्रारयम्भक
रुििा जाँचवुझ गदाष व्यहोरा ििायसव देयखएको हँदा हाललाई यिवेदकको लायग यचककत्सकले यशफाररस गरे
विोयजि हरे क हप्ता २ िटक िायलोयसस गिुष गराउिु िथा यिजको स्वाथ्य लाभका लायग आवश्यक अन्य प्रवन्ध
सिेि यिलाउिु भयि स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८)

विोयजि यविक्षी

........................को िाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदेश जारी गररकदएका छौं । यो आदेश यियसल सािेल
राखी यविक्षीलाई लेखी िठाईकदिु । यो आदेश अिुसार उिचार भएको जािकारी प्राप्त गरी यियसल सािेल राख्नु
र यियिािुसार िेश गिुष ।
ईयि संवि ................... साल ..........ियहिा....गिे रोज.....शुभि् ।

अनस
ु ूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
....................गाउाँ पामलका/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका न्यातयक समितिसिक्ष पेश गरे को मिलापत्रको संयुक्ि
तनवेदनपत्र

.............. स्जल्लागाउाँ पामलका ............. ./उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका, वडा नं वस्ने ............... ......... .
छोरा को................................................................................................./छोरी/श्रीिति
वषा )पक्ष प्रिि( तनवेदक............................................................................... को ..................
ववरुद्ध

.............. स्जल्लागाउाँ पामलका ............. ./उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका, वडा नं को .................. वषा वस्ने ............... ......... .
)पक्ष दोस्रो( जवाफकिाृृ मलखखि............................................
ववषयाः सम्वन्ध ववच्छे द ।
िािी तनवेदक
१.

तनम्न मलखखि तनवेदन गदा छौाः

िािीववच संवि २०६९ सालिा सािास्जक परम्परा अनुसार वववाि गररएकोिा कररव

२ वषासम्ि सुिधुर

दाम्पत्य जीवन रिे को धियो । िािीबाट २०७१ साल जेििा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको, सोहि वषा २०७१

सालको तििारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरे को, मलन गएको िर उल्टै
कुटवपट गरी पिाएको भतन तनवेदकको तनवेदन परे को ।
२.

आफुलाई दाइजो नल्याएको तनउाँ बाट घरिा िे ला गरे को, अपिान गरी जवरजस्ि घरबाट तनकाला गरे को िो ।

आफु खुशीले िाइि गई वसेको िोइन अझपतन लोग्नेप्रति आफ्नो यिावि िाया, सद्भाव र सम्िान रिे कोले लोग्ने
स्वास्नीको सम्वन्ध यिावि कायि गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यिीको मलखखि जवाफ रिे को
३.

।

िािी झगडा गरर आयौं, केिीवषा लोग्ने स्वास्नी छुहटएर वस्यौं, िािीबाट एक सन्िानको जायजन्ि

सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी ववषयले िनिुटाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोिा

.....................

गाउाँ पामलकानगरपामलका/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलकाको न्यातयक समिति िाफाि वडा नं अन्िगािको ................. .
ए पिलिा को................. िेलमिलापकिाा केन्रिा िेलमिलाप ............................क आपसिा छलफल गरी मिली आएको व्यिोरा यो
छ की ववगििा जे जस्िा ववषयिा असिझदारी ििा वेिेल भएको भएिापनी िािीववच एक अकााप्रति ववश्वास,
सदभाव र प्रेि कायिै रिे कोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध ववच्छे द गरी पाउाँ भन्ने तनवेदन दावी छोडड पुनाः सुिधुर

सम्वन्धका साि दाम्पत्य जीवनलाई व्यवस्स्िि ढं गले अगाडड वढाउने छौं । तनवेदकको घरिा ित्काल लोग्ने स्वास्नी
मिमल वस्ने वािावरण निुने भएकोले छुट्टै िाउिा डेरा मलई वस्न िािी दव
ु ै पक्ष सििि भएकाले स्िानीय सरकार
संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ गरे का पेश तनवेदन संयुक्ि मिलापत्रको यो विोस्जि )२( छौं , लेखखए विोस्जि
मिलापत्र गरी पाउाँ ।
४.

गाउाँ पामलका................../उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका स्िानीय न्यातयक कायाववधी विोस्जि यो मिलापत्रको

संयक्
ु ि तनवेदन दस्िरु बापि रु
५.

। छ संलग्न यसैसाि...........

यसिा लेखखएका व्यिोरा हिक सााँचो

तनवेदकिरु

िुन,् झुिा ििरे कानून विोस्जि सिुाँला वुझाउाँ ला ।

...................................... प्रिि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इति संवि ् ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोज शभ
ु ि् ।

अनस
ु चू ी-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको ढाँचा

....................गाउँपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयि
ु यिवेदिपत्र
.............. यजल्लागाउँपायलका ............. ./उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं वस्िे ............... ......... .
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीियि
वर्ष )प्रथि पक्ष( यिवेदक............................................................................... को ..................
यवरुद्ध
.............. यजल्लागाउँपायलका ............. ./उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं
यलयिि जवाफकिाष ........................को .......................वस्िे वर्ष ........................ )दोस्रो पक्ष(
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदष छ :
१.हािी यवच संवि २०६९ सालिा सािायजक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएकोिा कररव २ वर्ष सम्ि सिु धरु दाम्पत्य जीवि रहेको
यथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको, सोयह वर्ष २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर
िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरेको, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परेको
।
२.आफुलाई दाइजो िल्याएको यिउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी जवरजस्ि घरबाट यिकाला गरेको हो । आफु िशु ीले िाइि
गई वसेको होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि
गराईपाउँ भन्िे प्रत्यथीको यलयिि जवाफ रहेको ।
३.हािी िगडा गरर आय , के हीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्य , हािीबाट एक सन्िािको जायजन्ि सिेिभैसके को छ । घरिा सािान्य
घरायसी यवर्यले िििटु ाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा
.....................
गाउँपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक सयियि िाफषि वडा िं अन्िगष िको ................. .
यिली आएको व्यहोरा को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी................. िेलयिलाप के न्द्रिा िेलयिलापकिाष ............................
यो छ की यवगििा जे जस्िा यवर्यिा असििदारी िथा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाष प्रयि यवश्वास, सदभाव र प्रेि कायिै
रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाउँ भन्िे यिवेदि दावी छोयड पिु ः सिु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीविलाई
व्यवयस्थि गंगले अगायड वगाउिे छ । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छुटै ै ठाउिा डेरा
यलई वस्ि हािी दवु ै पक्ष सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ विोयजि यो यिलापत्रको संयि
ु )२(
यिवेदि पेश गरेका छ , लेयिए विोयजि यिलापत्र गरी पाउँ ।
४.
गाउँपायलका................./उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलक स्थािीय न्याययक कायष यवधी विोयजि यो यिलापत्रको
संयि
ु यिवेदि दस्िरु बापि रु यसैसाथ संलग्ि छ ।...........
५.यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो हुि्, िठु ा ठहरे कािूि विोयजि सहुल
ँ ा वि
ु ाउँला ।
यिवेदकहरु
...................................... प्रथि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इति संवि ् ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोज शुभि ् ।

अनस
ु ूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्यातयक समिति
............ गाउाँ पामलका सिक्ष पेश गरे को तनवेदन
फोटो

ववषयाः िेलमिलापकिाािा सूचीकृि िुन पाउाँ ।
प्रस्िि
ु ववषयिा िपमसलिा उल्लेखखि कागजाििरुको प्रतिमलपी सािै राखी ............

गाउाँ पामलकाको

न्यातयक समिति अन्िगािका ............ िेलमिलाप केन्रिा सूचीकृि भई िेलमिलाप गराउन अनुििी
पाउाँ भनी तनवेदन गदा छु ।
िपमसल
१(

नागररकिा प्रिाणपत्रको छााँयाकपी

२(

स्नािक ििसम्ि उतिणा गरे को शैक्षक्षक प्रिाणपत्रको छााँयाकपी

३(

िेलमिलापकिााको िामलि प्राप्ि गरे को प्रिाणपत्रको छायााँकपी

४(

िेलमिलाप सम्बन्धी अनुभव र

५(

व्यवत्तगि वववरण (Bio- data)
तनवेदक
नाि िराः ..........
दस्िखिाः ...........
मितिाः .............

अनस
ु ूची-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
गा............उाँ पामलका÷नगरपामलकाको न्यातयक समिति सिक्ष पेश गरे को
भररभराउको तनवेदन पत्र
ववषयाः भररभराई पाउाँ भन्ने वारे ।
तनवेदक................................वस्ने......÷वादी÷प्रतिवादी
ववरुद्ध
ववपक्षी.............वस्ने.......÷वादी÷प्रतिवादी
िुद्धा
ि तनवेदक तनवेदन वापि रु १०।– दस्िुर सािै राखी तनम्न व्यिोरा तनवेदन गदा छु ।
१ववप उपरोक्ि .क्षी संगको उल्लेखखि िद्
ु धा यस गाउाँ पामलका÷नगरपामलकाको न्यातयक समितिको
मितिदस्िुर राखेको कायाालयिा यस िैले बिोस्जि तनणाय को..............÷रकि मिति को..............
उक्ि िुाँदा भएको ििर पाउने भराई भरी िैले बिोस्जि फैसला अदालिको स्जल्ला...................श्री
रकि भरी भराई पाउन यो तनवेदन पेश गरे को छु ।

२दस्िुर गरे को जम्िा कायाालयिा यस िैले .÷रकिको भरपाई÷रमसद÷भौचरको सक्कलै प्रति र
सम्िानीि श्री। छ संलग्न साि यसै छायाकपी फैसलाको अस्न्िि अदालिको स्जल्ला.......................
३िो हिक व्यिोरा लेखखएको यसिा ., झुिा ििरे सिुाँला बुझाउला ।

तनवेदक
तनज..............

ईति संवि। शभ
ु ि ् रोज........गिे.............िहिना...................साल..................

अनस
ु ूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चलन चलाउने तनवेदन
गाउाँ पामलका.........÷नगरपामलकािा पेश गरे को
तनवेदन पत्र
ववषयाः चलन चलाई पाउाँ भन्ने वारे ।
तनवेदक.....................वस्ने.......÷वादी÷प्रतिवादी
ववरुद्ध
ववपक्षी..................वस्ने.......÷वादी÷प्रतिवादी
िुद्धा
ि तनवेदक तनवेदन वापि रु १०।– दस्िुर सािै राखी तनम्न व्यिोरा तनवेदन गदा छु ।
१उल्लेख ववपक्षीसंगको उपरोक्ि .स्ृि िुद्धा यस गाउाँ पामलका÷नगरपामलकाको न्यातयक समितिबाट
मिति भएको तनणाय गरी पाउने गना भोग सम्पवत्त जुन वा( जग्गा घर उक्ि भई तनणाय िा........
......श्री भएकोिा ििर िुने स्वामित्वको र भोग िक िेरो )गने उल्लेख वस्िु वा सम्पवत्त सो छ
प ववपक्षीले अदालििा स्जल्लाृुनरावलोकन गरे कोिा सम्िानीि अदालिबाट सिेि मिति ..............

सो िुाँदा गरे को कायि भोग िक िेरै गरी सदर तनणायलाई समितिकै न्यातयक िुाँदा तनणाय िा
चलन सम्पवत्त उक्ि िलाई मशघ्रातिमशघ्र िुाँदा रिे को सम्पवत्त भएको कायि भोगको िक िेरो
छु गरे को पेश तनवेदन यो पाउन चलाई ।

२। छु गरे को संलग्न कागजाििरु दे िायका साि तनवेदन यसै .
कछााँयााँकपी तनणायको गरे को िा............मिति समितिले न्यातयक .
खछााँयााँकपी फैसलाको सदर को.............मिति गरे को अदालिले स्जल्ला...........श्री .
ग। छ रिे को कायाालयिा यसै मिमसल सम्वद्ध वववाद यस .
घछ सााँचो हिक व्यिोरा लेखखएको ., झुिा ििरे कानून बिोस्जि सिुाँला बुझाउाँ ला ।

तनवेदक
तनज...............

ईति संवि। शभ
ु ि ् रोज........गिे.............िहिना...................साल..................

अनुसूची-१४
(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

सम्पन्त रोक्काको अदेश
.............................................. न्याययक सयियि
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवि ........सालको यिवेदि िं .................
यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का
.............. स्जल्लागाउाँ पामलक ............. ./उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका, वडा नं वस्ने ............... ......... .
छोरा को................................................................................................. /छोरी/श्रीितिवषा

..................को तनवेदक.........................................................

)पक्ष प्रिि(
ववरुद्ध

......स्जल्ला...........गाउाँ पामलका/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका,
पक्ष(..........वस्ने....वषा.....को

यसिा

तनवेदकको

वडा
िाग

नं....ववपक्षी

)दोश्रो

बिोस्जि......स्जल्ला........

......गाउाँ पामलका/उपििानगरपामलका/ििानगरपामलका, वडा नं.... क्षे.फ.........कक.नं........ जग्गािा बनेको.........को
नाििा रिे को अवण्डाको..................वगाकफटको चार िल्ले घर र मलग लगापाि सिेि ववपक्षी....सम्पवत्त
तनज ववपक्षीबाट अन्य अंमशयारिरुको िन्जरु ी ववना िक िस्िान्िरण िुन सक्ने आशंका गरी
तनवेदकले हदएको तनवेदन उपर प्रारस्म्भक रुपिा जााँचवुझ गदाा व्यिोरा िनामसव दे खखएको िुाँदा

िाललाई प्रत्यक्षी को नाििा रिे को उस्ल्लखखि घरजग्गाको िक िस्िान्िरण गना मसफाररस नहदन
वडालाई र अको आदे श नभएसम्िका लाधग उक्ि घरजग्गाको िक िस्िान्िरण नगनु/ागना नहदनु
भनी िालपोि कायाालयको नाििा सिेि स्िानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ )६(
बिोस्जि यो रोक्काको आदे श जारी गररहदएका छौं । यो आदे श मिमसल सािेल राखी सम्वस्न्धि
कायाालयिरुिा पिाईहदनु । यो आदे श अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल
राख्नु र तनयिानुसार पेश गनुा ।
ईति संवि................साल.............िाहिना...........गिे‘..........रोज शुभि ् ।

अनुसूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्यातयक समिति
.......... गाउाँ पामलकािा पेश गरे को
तनवेदन पत्र
ववषयाः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... तनवेदक/वादी/प्रतिवादी
ववरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................ ववपक्षी/वादी/प्रतिवादी
िुद्दााः ..................................

...................................... ।
ि तनवेदक तनवेदन दस्िुर वापि रु. १०।– सािै राखी तनम्न व्यिोरा तनवेदन गदा छुाः

(१(

उपरोक्ि ववपक्षीसाँगको उल्लेखखि िद्
ु दािा अध्ययनको लाधग दे िायका कागजाििरु आवश्यक परे को िुाँदा

प्रिाखणि प्रतिमलपी पाउाँ भनी यो तनवेदन साि उपस्स्िि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिाखणि प्रतिमलपी पाउाँ ।
दे िाय
क(.................................................................................
ख(.................................................................................
ग(.................................................................................
घ( ................................................................................
ङ( ................................................................................
२( लेखखएको व्यिोरा हिक सााँचो छ, झुट्टा ििरे कानून बिोस्जि सिुाँला बुझाउाँ ला ।

तनवेदक
तनज ..........................

इति सम्वि ् ......... साल .... िहिना .... गिे रोज ् ... शुभि ् ................

प्रमाखणत लमयत २०७४/१२/०४

आज्ञािे,
छत्रबिाि राई
प्रमि
ु प्रशासकीय अगिकृत

